Nr postępowania: 2/RPLD.06.02.01-10-0085/17

Sieradz, 19 maja 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
Na podstawie punktu 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe
„Trybunalskie” S.A. zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji dla projektu
„Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole
klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku
Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników
Historii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00.
Kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
A) dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania w części piwnicznej z basenem i
pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w hotelu
Podklasztorze przy ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów. Dokumentacja musi
zawierać następujące opracowania:
 Projekty wykonawcze (w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF);
 Przedmiary robót w formie kosztorysów nakładczych (w ilości 4 egzemplarzy w
formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF);
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Kosztorysy inwestorskie (w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF).
b) Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na
pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i rozbudową polegającą na
wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy w budynku hotelu
Podklasztorze. Dokumentacja musi zawierać następujące opracowania:
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 Projekty wykonawcze (w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF);
 Przedmiary robót w formie kosztorysów nakładczych (w ilości 4 egzemplarzy w
formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF);
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Kosztorysy inwestorskie (w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w
formie elektronicznej w formacie PDF i ATH).
B) wykazu zmian w projekcie wykonawczym dla zadania wskazanego w punkcie a)
oraz w punkcie b) w stosunku do zapisów programu funkcjonalno – użytkowego
(w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie
elektronicznej w formacie .doc lub równoważnym).
2. Dokumentacja, o której mowa w punkcie A musi zostać wykonana zgodnie z warunkami
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 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 (Dz. U. z 2004 r. nr
130, poz. 1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach,
(stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego):
 Programie Funkcjonalno – Użytkowym dla zadania „Rozwój oferty turystycznej
Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w
Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym
przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”;
 Projekcie budowlanym inwestycji „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w
części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów
odnowy i SPA w Hotelu Podklasztorze przy ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów”;
 Projekcie budowlanym inwestycji „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i
rozbudową polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy
w budynku hotelu Podklasztorze”;
 Decyzji nr 82/2018 z 7 lutego 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących przebudowę
oraz zmianę sposobu użytkowania części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami
technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w Hotelu Podklasztorze oraz
wykonanie trzech nowych okien piwnicznych i powiększenie pięciu okien w hali
basenu w piwnicy – obiekt kategorii XIV w Sulejowie ul. Wł. Jagiełły 1, nadziałce nr
ewid. 237 obręb 0003, miasto Sulejów;
 Decyzji nr 167/2018 z 19 marca 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących przebudowę
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia
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4.

5.

użytkowe (w tym wykonanie dodatkowych biegów schodowych z piętra na poddasze
w trzech klatkach schodowych) – obiekt kategorii XIV w Sulejowie ul. Wł. Jagiełły 1,
nadziałce nr ewid. 237 obręb 0003, miasto Sulejów.
Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia musi zostać
wykonana w sposób, który umożliwi przeprowadzenia postępowania mającego na celu
wyłonienie wykonawcy/ów robót budowlanych.
Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem
będą roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem
niniejszego zamówienia, zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zapytania
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby uzupełni dokumentację.

III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie tj. w ciąg ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie
co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt wykonawczy lub budowlanowykonawczy oraz specyfikację wykonania i odbioru robót do tyczące budowy i/lub
przebudowy
i/lub
rozbudowy
budynku)
o
wartości
robót
powyżej
2,5 mln zł netto.
2. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie realizacji zamówienia, będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j.
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej,
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przy wykorzystaniu
podwykonawców należy wskazać tych podwykonawców w ofercie podając informacje:
pełną nazwę, NIP, adres, rolę podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
1.
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V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego;
b) wykaz wykonanych usług opracowany na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego;
c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca należycie zrealizował usługi wskazane w
Wykazie wykonanych usług (listy referencyjne, opinie, protokoły odbioru itp. –
potwierdzone „za zgodność z oryginałem”);
d) wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy, którzy wyznaczeni są do realizacji
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego;
e) oświadczenie o braku powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
za realizację przedmiotu zamówienia w całości, podając ją w zapisie liczbowym z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną
obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z
przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku
polskim.
4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące udokumentowanie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w tym
dokumenty stanowiące oświadczenia Wykonawcy, winny być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub
pieczątkę nagłówkową firmy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Oferentów
wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Oferentów biorących udział w
postępowaniu oraz do ich zamieszczenia na stronie internetowej, (tożsamej ze stroną
publikacji niniejszego zapytania ofertowego tj. www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) bez
podania nazw Oferentów, którzy zadali pytania.
6. W przypadku otrzymania dużej ilości pytań Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu składania ofert.
7. Jeżeli złożona oferta nie zawiera dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym.
8. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
9. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców, którzy nie
wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawiać cen wyższych niż zaoferowane
w pierwotnie złożonych ofertach.
11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma
prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zaproponował najkorzystniejszą cenę.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
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VI. Kryteria oceny oferty:
1.

2.
3.

Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, wg następujących kryteriów:
a) kompletność oferty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V niniejszego
zapytania;
b) poprawność dokumentów tj. uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oferty (w tym
dat, miejscowości, podpisów, pieczęci – jeśli dotyczy, potwierdzenia za zgodność z
oryginałem);
c) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
IV niniejszego zapytania.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród
ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
CENA – waga 100%

4.

Opis sposobu przyznawania punktacji:
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt;
pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:
C min
P = ----------------------- x 100
Cn

5.

C min – najniższa zaoferowana cena
C n – cena oferty badanej
P - liczba punktów przyznana ofercie

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów w powyższym kryterium.

VII. Forma i termin składania ofert:
1.

2.

Ofertę należy złożyć:
 za pośrednictwem e-maila: prezes@agrojumal.com.pl (w postaci skanów
podpisanych dokumentów) z informacją w temacie wiadomości „OFERTA –
DOKUMENTACJA PODKLASZTORZE”,
lub
 drogą pocztową na adres oddziału Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Turystyczno –
Handlowe „Trybunalskie” S.A. Oddział Sieradz, ul. Wojska Polskiego 23, 98-200
Sieradz) z dopiskiem na kopercie „OFERTA – DOKUMENTACJA
PODKLASZTORZE”,
w terminie do dnia 28 maja 2018 roku do godziny 12.00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
kurierską. Oferta złożona po terminie wskazanym wyżej zostanie odrzucona.

VIII. Ogłoszenie wyników postępowania:
Oferenci zostaną zawiadomieni o wyniku postępowania za pośrednictwem e-maila na
wskazany przez siebie adres. Informacja o wyborze oferty zostanie także upubliczniona
poprzez zamieszczenie informacji o Wykonawcy na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
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IX. Informacje dodatkowe:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją o której
mowa w punkcie II niniejszego zapytania, obejmującą:
 Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Rozwój oferty turystycznej Hotelu
Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w
Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym
przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”;
 Projekt budowlany inwestycji „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części
piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów odnowy i
SPA w Hotelu Podklasztorze przy ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów”;
 Projekt budowlany inwestycji „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i
rozbudową polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy
w budynku hotelu Podklasztorze”;
 Decyzję nr 82/2018 z 7 lutego 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących przebudowę
oraz zmianę sposobu użytkowania części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami
technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w Hotelu Podklasztorze oraz
wykonanie trzech nowych okien piwnicznych i powiększenie pięciu okien w hali
basenu w piwnicy – obiekt kategorii XIV w Sulejowie ul. Wł. Jagiełły 1, nadziałce nr
ewid. 237 obręb 0003, miasto Sulejów;
 Decyzję nr 167/2018 z 19 marca 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących przebudowę
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia
użytkowe (w tym wykonanie dodatkowych biegów schodowych z piętra na poddasze
w trzech klatkach schodowych) – obiekt kategorii XIV w Sulejowie ul. Wł. Jagiełły 1,
nadziałce nr ewid. 237 obręb 0003, miasto Sulejów.
Oferent akceptuje, iż ww. dokumentacja projektowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego, w związku z czym jej udostępnienie będzie uzależnione od
zobowiązania się potencjalnego Oferenta do zachowania poufności. Oferent będzie
zobowiązany do podpisu oświadczenia o poufności zgodnie z Załącznikiem nr 5.
Dokumentacja będzie udostępniona w wersji elektronicznej – na wniosek potencjalnego
Oferenta. Podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności wraz z prośbą o
udostępnienie ww. dokumentów należy wysłać w formie mailowej na adres
prezes@agrojumal.com.pl wraz z (w formie skanu z informacją w temacie wiadomości
„UDOSTĘPNIENIE DOKUMETACJI – PODKLASZTORZE”). Dokumentacja zostanie
przesłana na wskazany we wniosku adres email Oferenta w terminie 1 dnia roboczego od
dnia otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o zachowaniu poufności.
Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy, nie dłużej niż 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie:
 możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
 zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym
w zapytaniu ofertowym. unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania
przyczyn oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez
podawania przyczyn.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem,
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7.

X.

a Zamawiającym, co potwierdzone zostanie oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Osoba uprawniona do kontaktu:

Wojciech Wiśniewski – Prezes, tel. 601 869 352
Pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: prezes@agrojumal.com.pl
XI. Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o poufności
Wzór Umowy
Opis przedmiotu zamówienia (udostępniony po przesłaniu Oświadczenia o poufności)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
2/RPLD.06.02.01-10-0085/17
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: .........................................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Dane Podwykonawcy 1 (jeśli dotyczy):
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Rola podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia: .........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Dane Podwykonawcy 2 (jeśli dotyczy):
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Rola podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia: .........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na opracowanie
dokumentacji dla projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w
zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku
Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”,
oferuję wykonanie zamówienia za łączną kwotę:
cena netto (PLN): .......................................................................................................................
(słownie: ...................................................................................................................................... )
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cena brutto (PLN): .....................................................................................................................
(słownie: ...................................................................................................................................... )
w tym cena za opracowanie wykazu zmian w projekcie wykonawczym w stosunku do
zapisów programu funkcjonalno – użytkowego:
cena netto (PLN): ...........................................................................................................
(słownie: ........................................................................................................................... )
cena brutto (PLN): .........................................................................................................
(słownie: ............................................................................................................................. )
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty.
Jednocześnie oświadczam, że przekazane materiały były wystarczające do wyceny
przedmiotu zamówienia i złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. Zapoznałam/em się dokładnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia a przedmiot
zamówienia będzie wykonywany zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia
wskazaną w załączniku nr 7.
3. Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wskazane w
Warunkach udziału w postępowaniu.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem
zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z
realizacją zamówienia.
5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze
świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu
uzyskania korzyści majątkowych.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego nr
2/RPLD.06.02.01-10-0085/17
Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Ubiegając się o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji dla projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, oświadczam, że wykonaliśmy następujące usługi:
Lp.

Przedmiot prac projektowych

Wartość prac
brutto w PLN

Data wykonania
Początek
Zakończenie

Podmioty na rzecz, których zostały
wykonane

1.

2.

Do Wykazu załączam dokumenty potwierdzające zrealizowanie ww. usług.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK NR 3
do zapytania ofertowego nr
2/RPLD.06.02.01-10-0085/17
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................
WYKAZ OSÓB BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ubiegając się o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji dla projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia będziemy dysponować odpowiednio
wykwalifikowanymi osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności - przewidziana
funkcja

Opis kwalifikacji zawodowych / uprawnień niezbędnych
do wykonania zamówienia

Informacja o podstawie
dysponowania tymi
osobami

1.

2.

1

3.

4.

5.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 4
do zapytania ofertowego nr
2/RPLD.06.02.01-10-0085/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na opracowanie
dokumentacji dla projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego
w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku
Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”
oświadczam, że ……………………..……………………………………………………………... (nazwa
podmiotu składającego oświadczenie) nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 5
do zapytania ofertowego nr
2/RPLD.06.02.01-10-0085/17
OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI
Działając w imieniu Oferenta składam niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności:
DANE OFERENTA:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: .........................................................................................................
Numer telefonu: .............................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/RPLD.06.02.01-10-0085/17 w ramach projektu „Rozwój
oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa
cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, realizowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A., z siedzibą: ul. Grota
Roweckiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, reprezentowanego przez Wojciecha
Wiśniewskiego – Prezesa, zwanego dalej Zamawiającym.
Wyłączenie opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym jest zgodne z rozdziałem
6.5.2 pkt. 6 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.
W celu złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RPLD.06.02.01-10-0085/17 w
przedmiocie wyboru dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. zapytaniu, zwracam się
o przekazanie opisu przedmiotu zamówienia (w formie elektronicznej na adres:
………………………………………………..), który stanowi Załącznik nr 7 do zapytania tzn.:
 Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Rozwój oferty turystycznej Hotelu
Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie –
obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta
RP na listę Pomników Historii”,
 Projekt Budowlany inwestycji „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części
piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w
Hotelu Podklasztorze przy ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów”,
 Projekt Budowlany inwestycji „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i rozbudową
polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy w budynku
hotelu Podklasztorze”,
 Decyzja nr 82/2018 z 7 lutego 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej
pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących przebudowę oraz zmianę
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sposobu użytkowania części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele
gabinetów odnowy i SPA w Hotelu Podklasztorze oraz wykonanie trzech nowych okien
piwnicznych i powiększenie pięciu okien w hali basenu w piwnicy – obiekt kategorii XIV w
Sulejowie ul. Wł. Jagiełły 1, nadziałce nr ewid. 237 obręb 0003, miasto Sulejów,
 Decyzja nr 167/2018 z 19 marca 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej
pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących przebudowę wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe (w tym
wykonanie dodatkowych biegów schodowych z piętra na poddasze w trzech klatkach
schodowych) – obiekt kategorii XIV w Sulejowie ul. Wł. Jagiełły.
1. Oferent zobowiązuje się do:
 Zachowania poufności wszelkich Informacji uzyskanych od Zamawiającego, dbając o ich
zachowanie w taki sam sposób, jak w przypadku swoich własnych poufnych informacji,
aby można było uniknąć ujawnienia ich stronom trzecim,
 nieujawniania Informacji otrzymanych od Zamawiającego stronom trzecim ani
niewykorzystywania ich do żadnych innych celów, niż w celu przygotowania oferty, bez
uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej,
 do nieprzekazywania oraz nieujawniania treści dokumentów, o których mowa
jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 podjęcia wszelkich środków ostrożności dla zabezpieczenia powołanych dokumentów
oraz ich treści przed dostępem osób niepowołanych, w tym wszelkich osób trzecich, w
szczególności ograniczając dostęp do tych dokumentów pracownikom i
współpracownikom Oferenta, którzy nie uczestniczą w sporządzaniu oferty Oferenta,
 do zawarcia z osobami, z którymi Oferent współpracuje celem przygotowania oferty,
stosownych umów o zachowaniu poufności,
 poddania się na każde wezwanie Zamawiającego kontroli w zakresie sposobu
przechowywania, zabezpieczenia i wykorzystywania udostępnionych Oferentowi przez
Zamawiającego dokumentów, w zakresie i w formie wskazanej przez Zamawiającego z
24-godzinnym wyprzedzeniem.
2. Oferent ograniczy dostęp do Informacji otrzymanych od Zamawiającego, udzielając
dostępu jedynie tym pracownikom/podwykonawcom, w przypadku których jest on
niezbędny do osiągnięcia celu, czyli przygotowania i złożenia oferty oraz poinformuje
takich pracowników/podwykonawców o związanych z tym zobowiązaniach.
3. Zobowiązania wymienione powyżej nie dotyczą informacji, które:
 Były znane Oferentowi przed ich ujawnieniem, co może potwierdzić za pomocą
dokumentacji w postaci pisemnej,
 Zostały ujawnione Oferentowi przez stronę trzecią, która nie uzyskała ich od
Zamawiającego w sposób pośredni lub bezpośredni,
 Zostały w sposób niezależny opracowane (np. przez personel, który nie miał dostępu do
takich informacji lub w szczególnych okolicznościach, opisanych powyżej), przez
Oferenta, co może potwierdzić za pomocą pisemnej dokumentacji.
4. Oferent oświadcza, iż jest świadomy, iż dokumentacja wskazanego wyżej postępowania
może być, a dokumenty stanowiące Załącznik nr 7 do Zapytania są, objęte prawami
autorskimi (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) i w szczególności w związku z powyższym zobowiązujemy się
wykorzystywać wszelkie udostępnione nam w ramach postępowania materiały jedynie w
celu sporządzenia i złożenia oferty w tym postępowaniu oraz wykonywania umowy w
sprawie zamówienia z Zamawiającym, w razie zawarcia przez Zamawiającego takiej
umowy z reprezentowanym przez nas podmiotem.
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5. Oferent może ujawniać Informacje otrzymane od Zamawiającego, jeżeli jest do tego
zobowiązany na mocy rozporządzenia organów rządowych lub regulacyjnych, sądu lub
obowiązujących przepisów prawnych, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie
bezzwłocznie poinformowany o takim rozporządzeniu na piśmie, co pozwoli mu na
odpowiednie zareagowanie, oraz pod warunkiem że Oferent dołoży wszelkich starań, aby
uzyskać zapewnienie o zachowaniu poufności takich Informacji.
6. Niniejsze Oświadczenie wchodzi w życie po jego podpisaniu i przestanie obowiązywać po
upływie trzech lat od jego podpisania lub w terminie określonym w umowie między
Oferentem, a Zamawiającym, która zastąpi niniejsze oświadczenie. Niezależnie od
powyższego, prawa i obowiązki wyszczególnione w niniejszym Oświadczeniu, nałożone na
Oferenta, będą go obowiązywać w ciągu 3 lat, niezależnie od rozwiązania czy wygaśnięcia
obowiązywania zobowiązania do zachowania poufności.
7. Zamawiający może w dowolnym terminie zażądać na piśmie od Oferenta, zniszczenia lub
zwrotu całości tych informacji lub ich nośników, jak również wszelkich kopii. Oferent ma
obowiązek potwierdzenia zniszczenia lub zwrotu informacji oraz wszelkich kopii poprzez
wysłanie pisemnego stosownego powiadomienia do Zamawiającego w 7 dni od otrzymania
takiego żądania.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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UMOWA
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
zawarta w dniu ……….2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe Trybunalskie Spółka Akcyjna z siedzibą ul.
Grota Roweckiego 5, 97- 300 Piotrków Trybunalski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000065839 , NIP 7710108124 reprezentowana przez Prezesa
Zarządu – Wojciecha Wiśniewskiego, zwana dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………….……
………………………, reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………..
…………………………….. zwaną/ym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Zważywszy, że:
 Zamawiający zamierza zrealizować inwestycje polegającą na przebudowie i zmianie
sposobu użytkowania w części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami
technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w hotelu Podklasztorze przy ul. Wł.
Jagiełły 1, 97-330 Sulejów oraz przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i
rozbudową polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w
piwnicy w budynku hotelu Podklasztorze, (dalej: „Inwestycja”),
 Inwestycja ta jest objęta projektem inwestycyjnym pn. „Rozwój oferty turystycznej
Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w
Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez
Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy o
dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00.
 w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania z dnia
………..2018 r. zgodnie z pkt 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz w następstwie wyboru
przez Zamawiającego w dniu ……….2018 r. oferty,
Strony zawierają umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
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A) dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania w części piwnicznej z basenem i
pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w hotelu
Podklasztorze przy ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów. Dokumentacja musi zawierać
następujące opracowania:
 Projekty wykonawcze (w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF);
 Przedmiary robót w formie kosztorysów nakładczych (w ilości 4 egzemplarzy
w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie
PDF);
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Kosztorysy inwestorskie (w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF).
b) Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na
pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i rozbudową polegającą na
wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy w budynku hotelu
Podklasztorze. Dokumentacja musi zawierać następujące opracowania:
 Projekty wykonawcze (w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF);
 Przedmiary robót w formie kosztorysów nakładczych (w ilości 4 egzemplarzy
w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie
PDF);
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w ilości 4
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie PDF);
 Kosztorysy inwestorskie (w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w
formie elektronicznej w formacie PDF i ATH).
B) wykazu zmian w projekcie wykonawczym dla zadania wskazanego w lit. a) oraz w
lit. b) w stosunku do zapisów programu funkcjonalno – użytkowego (w ilości 2
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w
formacie .doc lub równoważnym).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach,
(stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego):
 Programie Funkcjonalno – Użytkowym dla zadania „Rozwój oferty turystycznej
Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego
w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”;
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 Projekcie budowlanym inwestycji „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w
części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów
odnowy i SPA w Hotelu Podklasztorze przy ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów”;
 Projekcie budowlanym inwestycji „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z
przebudową i rozbudową polegającą na wykonaniu okien doświetlających
pomieszczenia w piwnicy w budynku hotelu Podklasztorze”;
 Decyzji nr 82/2018 z 7 lutego 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących
przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części piwnicznej z basenem i
pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w Hotelu
Podklasztorze oraz wykonanie trzech nowych okien piwnicznych i powiększenie
pięciu okien w hali basenu w piwnicy – obiekt kategorii XIV w Sulejowie ul. Wł.
Jagiełły 1, nadziałce nr ewid. 237 obręb 0003, miasto Sulejów;
 Decyzji nr 167/2018 z 19 marca 2018 roku zatwierdzającej projekt budowalny i
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowalnych obejmujących
przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na
pomieszczenia użytkowe (w tym wykonanie dodatkowych biegów schodowych z
piętra na poddasze w trzech klatkach schodowych) – obiekt kategorii XIV w
Sulejowie ul. Wł. Jagiełły 1, nadziałce nr ewid. 237 obręb 0003, miasto Sulejów.
§2
WARUNKI WYKONANIA PROJEKTÓW
1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumenty zawierające dane niezbędne do
opracowania dokumentacji projektowej, a Wykonawca oświadcza, że dokonał ich
sprawdzenia i są one kompletne i przydatne z punktu widzenia celu, któremu mają
służyć, oraz iż niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowi wystarczające dokumenty
zawierające dane niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich
żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust.
1 lit. A zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 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 (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami
branżowymi, z należytą starannością wynikającą z wykonywania zawodu Projektanta
oraz według najlepszej woli i wiedzy, a także z poszanowaniem interesów
Zamawiającego.
3. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia musi zostać
wykonana w sposób, który umożliwi przeprowadzenia postępowania mającego na celu
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wyłonienie wykonawcy/ów robót budowlanych.
4. W ramach realizacji przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 i 2
Wykonawca zobowiązany jest do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej
przedmiot niniejszego zamówienia, poprzez udzielanie odpowiedzi (w terminie 3 dni
roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego) na pytania wykonawców
dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz w razie
potrzeby Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić dokumentację.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do
Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający informuje Wykonawcę o dacie
rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w
zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania
administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie, albo
na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do
poinformowania Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest poza siedzibą.
7. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nośnikach danych.
8. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym
mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o
miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w
terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
9. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Potwierdzona za
zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu ubezpieczenia stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
10.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania
umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma
obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
prolongatę ubezpieczenia.
§3
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części dokumentacji
projektowej z podmiotami (podwykonawcami) posiadającymi uprawnienia do
projektowania, z zastrzeżeniem, iż spełniają oni warunki udziału w niniejszym
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2.

3.
4.

5.

6.

1.

2.

postępowaniu.
Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie co najmniej 3
dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawców, projektów umów
które z nimi zawrze, celem wyrażenia zgody na zawarcie tych umów, a Zamawiający
wyraża zgodę w terminie do 3 dni od przedłożenia projektów umów.
Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom,
Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych
przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte
wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i ewentualnie dalszym podwykonawcom, biorącym
udział w realizacji odebranego przedmiotu umowy. Przez dowód zapłaty należy
rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców, lub/i dalszych
podwykonawców, należnego wynagrodzenia, w szczególności faktury lub/i pisemne
oświadczenia uprawnionego przedstawiciela każdego podwykonawcy, wraz z dowodem
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, potwierdzające rozliczenie się wykonawcy z
podwykonawcą, lub/i dalszym podwykonawcą W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawcę dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego
wynagrodzenia Wykonawcy.
W umowie zawartej z Podwykonawcami Wykonawca zamieści zapis o przeniesieniu
praw autorskich majątkowych oraz pozostałe wymagania w tym względzie wynikające z
przedmiotowej umowy.
§4
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami innych
osób, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy, dalej nazywanych „utworem”, które
stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn.
zm.), dalej zwanej „ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
w tym w szczególności wszystkie autorskie prawa majątkowe przysługujące wszystkim
innym podwykonawcom.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w w § 6 ust. 1 i 2 Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak Dokumentacja
projektowa i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu Umowy;
2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, na korzystanie z utworów i z
ich opracowań lub przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z
przeróbkami – tj. przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie do utworów, a
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3.

także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego lub
praw z utworu.
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą
faktycznego wydania Zamawiającemu danego utworu, bez ograniczeń co do terytorium,
czasu oraz liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) używania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym
w szczególności przekazywania utworów lub ich dowolnej części, a także ich kopii:
a) innym podmiotom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań,
b) sądom i organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla
prowadzonych postępowań,
c) podmiotom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
wykonanie Robót budowlanych, jako części specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie Internetowej,
d) innym podmiotom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania wykonania
Robót budowlanych,
e) osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;
2) wykorzystania utworów w celu wykonania Robót budowlanych i opracowania
dokumentacji powykonawczej;
3) wielokrotnego wykorzystania utworów lub ich części do realizacji jakiejkolwiek
inwestycji;
4) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blu-ray, pendrive, itd.);
5) zwielokrotniania utworów w całości lub w części dowolną techniką w dowolnej
ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i
cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
6) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu;
7) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
8) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu;
9) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
10)nadawania za pośrednictwem satelity;
11)reemisji;
12)wypożyczania, wynajmowania lub wymieniania nośników, na których utwór
utrwalono;
13)wykorzystania w utworach multimedialnych;
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14)wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do prezentacji, do celów
promocyjnych i reklamy;
15)wprowadzania zmian lub skrótów;
16)łączenia fragmentów z innymi utworami;
17)sporządzania wersji obcojęzycznych;
18)publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;
19)samodzielnego lub z udziałem innych osób lub podmiotów dokonywania dalszych
zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek utworów – w razie wątpliwości
poczytuje się, że utwory powstały w celu dalszego opracowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw osób
trzecich i że przekazane utwory nie będą obciążone prawami osób trzecich.
5. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym
albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do
utworów przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym
fakcie, a Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie
Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.
6. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu
rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa
te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych
ograniczeń.
7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do opracowań Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których te opracowania zostały
utrwalone.
8. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w w § 6 ust. 1 i 2 Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do wykonywania praw osobistych do utworów w jego imieniu oraz
zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych i
niepodnoszenia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z przysługującymi mu
autorskimi prawami osobistymi do utworów, w tym prawa do oznaczenia autorstwa,
prawa do integralności oraz prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu
utworów, także w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych.
9. Z zastrzeżeniem przepisów o obowiązkowym pośrednictwie organizacji zbiorowego
zarządzania, Wykonawca oświadcza, że żaden z utworów, które będą wynikiem
wykonania przedmiotu Umowy nie zostanie powierzony w zarząd organizacji
zbiorowego zarządzania.
10. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy
jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworów
przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności jego pracownikom lub
podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że osoby te niezwłocznie i bez
dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego przeniosą przysługujące im
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie określonym
w niniejszym paragrafie oraz udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie opisanym w niniejszym
paragrafie, jak i praw osobistych nie mniejszych niż zakres określony w Umowie.
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11. Wykonawca zapewnia, iż autorzy utworów nie będą wykonywali przysługujących im
autorskich praw osobistych odnośnie utworów w stosunku do Zamawiającego oraz
osób przez niego wskazanych. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują utwory i
którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do
Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przeróbek utworów.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

§5
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ JEJ ODBIÓR
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie …… dni od podpisania umowy.
Dokumentacja projektowa sporządzona będzie w języku polskim.
Przedmiot umowy przekazany będzie Zamawiającemu w oddziale spółki – adres PTH
Trybunalskie S.A. oddział Sieradz, ul. Wojska Polskiego 23, 98-200 Sieradz.
Dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 1 lit. A winna być kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma służyć, spójna i skoordynowana we wszystkich
specjalnościach wchodzących w jej skład.
Na życzenie Zamawiającego Wykonawca sporządzi dodatkowe egzemplarze
dokumentacji projektowej wskazane w § 1 ust. 1 lit. A w całości lub we wskazanej przez
Zamawiającego części. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany jest do dokonania
na rzecz Wykonawcy zwrotu uzasadnionych kosztów powielenia składników
dokumentacji projektowej.
Wykonawca opatrzy dokumentację projektową wskazaną w § 1 ust. 1 lit. A jak również jej
składniki stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie projektanta i osoby
sprawdzającej, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że:
a) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,
b) przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji,
c) zastosowane w dokumentacji materiały spełniają wymagania jakościowe oraz
wymagania obowiązujących norm,
d) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
Z wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół przekazania, do którego
będzie dołączony załącznik zawierający „Wykaz opracowanej dokumentacji”.
Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z przedłożonym za protokołem
przekazania przedmiotem umowy, w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, o
którym mowa w ust. 7 i do dokonania w tym terminie jej odbioru, tj. podpisania
protokołu zdawczo–odbiorczego, o ile Zamawiający nie stwierdzi wad lub braków w
dokumentacji.
W razie stwierdzenia wad lub braków w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający
odmówi odbioru i wniesie uwagi w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania poprawek dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz
do ponownego przedłożenia dokumentacji do odbioru nie później niż w ciągu 7 dni od
zgłoszenia uwag. Zamawiający dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w
terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania, jeżeli wskazane wady lub braki
zostały usunięte.
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10. Dokonanie odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłaszania zastrzeżeń i
dochodzenia roszczeń z tytułu jakości dokumentacji projektowej i poprawności
przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie w § 1 ust. 1 lit. A Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … (słownie: … złotych). Kwota wynagrodzenia
nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony w wysokości wynikającej z
przepisów prawa podatkowego. Wysokość wynagrodzenia wynika z treści oferty
złożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie w § 1 ust. 1 lit. B Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … (słownie: … złotych). Kwota wynagrodzenia
nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony w wysokości wynikającej z
przepisów prawa podatkowego. Wysokość wynagrodzenia wynika z treści oferty
złożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek dodatkowych
kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy bowiem wszystkie te koszty
zostały uwzględnione w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym.
4. Podpisany protokół zdawczo odbiorczy bez wad i zastrzeżeń stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie wskazane w ust. 1 oraz faktury
VAT obejmującej wynagrodzenie wskazane w ust. 2. Termin płatności obu faktur ustala
się na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu obu faktur VAT przy założeniu, że
Zamawiający nie zgłasza Wykonawcy zasadnych zastrzeżeń do treści tych faktur.
5. Kwoty wynikające z faktur VAT, o których mowa w niniejszym paragrafie płatne będą
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w _________________ nr
rachunku _________________________.
6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie
ma prawa przelewu bądź przeniesienia w jakiejkolwiek innej formie wierzytelności
przysługujących mu na podstawie Umowy od Zamawiającego.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I JEJ
NIENALEŻYTE WYKONANIE
1. Zamawiający ma prawo do zgłaszania Wykonawcy wad lub zastrzeżeń również do
przedmiotu umowy wcześniej odebranego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia
na własny koszt wad, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego o wadach.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu w związku z powstałymi wadami, o których mowa w niniejszym
paragrafie i odpowiedzialność w związku z nienależytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy w tym także z tytułu utraconych korzyści a także - w odniesieniu do przedmiotu
umowy wskazanego w § 1 ust. 1 lit A za szkody (w tym utracone korzyści) związane z
ewentualną utratą dofinansowania ze środków UE lub uznania części wydatków za
niekwalifikowalne. Ponadto, z tytułu zwłoki w usuwaniu wad Zamawiający ma prawo
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obciążyć Wykonawcę karą umowną, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo
sprzeczny z Umową, w szczególności przez zwłokę w wykonaniu całości bądź
poszczególnych elementów Projektu przekraczającą o 14 dni kalendarzowych termin
określony w Umowie, bądź naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy,
Zamawiający może po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego
terminu na usunięcie naruszeń (niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z
niniejszej umowy oraz k.c.), powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy w całości lub ich
dowolnej części osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo obniżyć
stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.
§8
OSOBY KIERUJĄCE WYKONANIEM UMOWY
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie/będą ________________,
tel.
_______________,
mail: _______________.
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie/będą _______________ tel. _______________,
mail _______________ oraz w inspektor nadzoru inwestorskiego, który zostanie zgłoszony
przez Przedstawiciela Zamawiającego.
§9
RĘKOJMIA
Wykonawca udziela 36 miesięcy rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od
daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez wad i zastrzeżeń.

1.

2.

3.

4.

§ 10
KARY UMOWNE
W razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługuje od
Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,5% całkowitego łącznego wynagrodzenia
umownego netto, określonego w § 6 ust 1 i 2 niniejszej Umowy, liczona za każdy dzień
zwłoki.
W razie zwłoki w usuwaniu wad Przedmiotu Umowy wobec terminu wyznaczonego na
ich usunięcie, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości
0,2% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust. 1 i 2
niniejszej Umowy, liczona za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości
20% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust. 1 i 2
niniejszej Umowy.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w
wysokości 20% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w §
6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.
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5. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia mu
odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej Umowy, w pełnej wysokości na zasadach ogólnych k.c.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający uprawniony jest odstąpić od niniejszej Umowy, gdy Wykonawca, pomimo
bezskutecznego upływu dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego do usunięcia
naruszeń, nie wykonuje bądź wykonuje Umowę w sposób nienależyty, w szczególności,
gdy jest w zwłoce o więcej niż 14 dni kalendarzowych w wykonaniu Przedmiotu Umowy
lub jego części bądź wykonuje projekty lub inne obowiązki umowne niezgodnie z
niniejszą Umową. Prawo to może zostać wykonane w terminie 120 dni od dnia
bezskutecznego upływu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego na usunięcie
naruszeń.
Ponadto, Zamawiający uprawniony jest odstąpić od niniejszej Umowy, gdy Umowa na
dofinansowanie Inwestycji zostanie rozwiązana (w tym w drodze odstąpienia od
umowy). Prawo to może zostać w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności uzasadniającej odstąpienie od
umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy powinno zostać złożone na piśmie i
staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie.
Jeżeli Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy bez winy Wykonawcy, Wykonawcy
należy się wyłącznie wynagrodzenie za projekty sporządzone i odebrane przez
Zamawiającego do dnia odstąpienia od niniejszej Umowy. Podstawą obliczenia
wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacyjny sporządzony przez Wykonawcę i
zatwierdzony przez Zamawiającego. Postanowień art. 639 k.c. nie stosuje się.
§ 12
KLAUZULA POUFNOŚCI
Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje związane z wykonaniem przedmiotu umowy, dotyczące
w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz osób lub podmiotów z nim
współpracujących będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo
jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego na ujawnienie tych informacji, wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Pod pojęciem informacji poufnych Strony rozumieją także każdą informację uzyskaną
od drugiej Strony w trakcie negocjacji, konsultacji oraz wszelkich innych form
współpracy w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji
poufnych, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych
informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej.
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4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem lub odczytem
każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczania informacji (poprzez m. in. ograniczenie do nich dostępu,
przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez
osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących
korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników zawierających
takie informacje.
W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych,
Wykonawca przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek
uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli
umownej.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o
jakimkolwiek naruszeniu informacji poufnej lub powstaniu zagrożenia takiego
naruszenia, wraz z opisaniem okolicznościach tego zdarzenia.
§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Zamawiającego Wykonawca
jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia powstania przyczyny uzasadniającej roszczenie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
innych obowiązujących aktów prawnych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz jej Załączników dla swej ważności
wymagają zachowania formy pisemnej. Załączniki oraz aneksy do niniejszej Umowy
stanowią jej integralną część.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonaniu Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania
sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Polisa OC Wykonawcy
Zamawiający:

Wykonawca:
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