Nr postępowania: 15/RPLD.06.02.01-10-0085/17

28 marca 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
w trybie zasady konkurencyjności
Na podstawie punktu 6.5.2 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 dostawę i montaż opraw oświetleniowych
zgodnie z projektem iluminacji obiektu przedstawionym przez Zamawiającego w ramach
przedsięwzięcia 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 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00.
Kod CPV:
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych zgodnie z
projektem iluminacji Hotelu Podklasztorze przedstawionym przez Zamawiającego.
Oprawy muszą spełniać wymogi normy bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i
systemów lampowych IEC 62471, klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: wolna od
ryzyka. Oprawy muszą posiadać deklaracje CE i być wykonane zgodnie z normą PN-EN
60598-1, PN-EN 60598-2-3. Szczegółowa specyfikacja:
l.p.
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Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Oprawa LED okrągła fi – 245, głębokość 200mm, montowana w grunt o
mocy 27,8W; wąskostrumieniowa, 3000K, CRI 90, o strumieniu
świetlnym z oprawy 2023lm, IP68, IK10
Elektroniczny układ zasilający 220-240V 50/60Hz.
Obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium.
Ramka zewnętrzna ze stali nierdzewna aisi 316L.
Przeciwkaseta montażowa wykonana z nylonu w kolorze czarnym
wzmocniony włóknem szklanym.
Odbłyśnik z wybłyszczanego aluminium 99,85

Ilość

26 szt.

1

2

Oprawa LED okrągła fi – 245, głębokość 200mm, montowana w grunt o
mocy 27,8W; szerokostrumieniowa, 3000K, CRI 90, o strumieniu
świetlnym oprawy 2023lm, IP68, IK10
Elektroniczny układ zasilający 220-240V 50/60Hz.
Obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium.
Ramka zewnętrzna ze stali nierdzewna aisi 316L.
Przeciwkaseta montażowa wykonana z nylonu w kolorze czarnym
wzmocniony włóknem szklanym.
Odbłyśnik z wybłyszczanego aluminium 99,85
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Projektor LED do iluminacji o mocy 43,3 W, podstawa projektora okrągła
o średnicy 220mm, i wysokości 80mm.
Projektor o wymiarach fi 150mm, L148mm, z możliwością kierunkowego
skierowania strumienia świetlnego, 3000K, 3710lm, CRI90.
2 szt.
Elektroniczny układ zasilający 220-240V 50/60Hz.
Dyfuzor z hartowanego szkła gr. 4mm, odporny na wstrząsy termiczne i
uderzenia. Powłoka wykonana w standardowym cyklu lakierowania
proszkowego.
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Oprawa typu projektor LED wąskostrumieniowy o mocy 134W, 4000K,
strumień świetlny z oprawy 14026lm, CRI80, IP66, IK08, kl. II,
o wymiarach 360x500mm, L80B10, obudowa z ciśnieniowego odlewu
4 szt.
aluminium, diody zabezpieczone szybą hartowana o grubości 4mm i siatka
antywandalową
Elektroniczny układ zasilający 220-240V 50/60Hz.

1 szt.

3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji jakości na oprawy
oświetleniowe i roboty montażowe na przedmiot zamówienia, liczone od dnia następnego
po dacie odbioru końcowego.
4. Dokumentacja projektowa iluminacji Hotelu Podklasztorze zostanie udostępniona
potencjalnemu Wykonawcy po wyrażeniu chęci udziału w postępowaniu za
pośrednictwem e-maila: dyrektor@bwtrybunalski.pl.
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy, montażu opraw oświetleniowych i uruchomienia iluminacji: Hotel
Podklasztorze, ul. Władysława Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
IV.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do wykonywania
prac montażowych oświetlenia, posiadającą uprawnienia elektryczne co najmniej SEP G1.
V.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
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a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o braku powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego,
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
d) kopie odpowiednich dokumentów (uprawnień, dyplomu) potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących potencjału kadrowego wskazanego w
załączniku nr 3.
2. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto w PLN, 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 związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku
polskim.
4. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Wykonawców
wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Wykonawców 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 Wykonawców, 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. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
9. Zamawiający odrzuca oferty:
− niezgodne z treścią zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie niezgodności z
treścią opisu przedmiotu zamówienia;
− złożone przez Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
VI. Kryteria oceny oferty:
1. 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);
c) zgodność oferty z treścią opisu przedmiotu zamówienia;
d) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie IV
niniejszego zapytania.
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert,
które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
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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

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

5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów w powyższym kryterium.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma
prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.
8. Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą /
Wykonawcami, w szczególności gdy cena zamówienia przekracza wartość środków jaką
Zmawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
VII. Forma i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza ofertowego,
oświadczenia, wykazu osób wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem
dokumentami
potwierdzającymi
uprawnienia),
za
pośrednictwem
e-maila:
dyrektor@bwtrybunalski.pl w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.
2. W temacie e-maila należy wpisać: „oferta – oświetlenie”.
3. 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 oraz podmiotach biorących udział
w postępowaniu zostanie także upubliczniona poprzez zamieszczenie informacji o
Wykonawcy na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy, nie dłużej niż 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
2. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
3. Integralną częścią zapytania ofertowego jest umowa na dostawę i montaż opraw
oświetleniowych i wynikające z niej warunki realizacji zamówienia (załącznik nr 4).
4. Zamawiający zastrzega sobie:
− możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
− możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, gdy cena zamówienia przekracza
wartość środków jaką Zmawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn oraz bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
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− możliwość unieważnienia postępowania jeżeli w toku postępowania lub badania ofert
ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania,
która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób gwarantujący
konkurencyjność,
− prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez
podawania przyczyn.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie – zgodnie z
postanowieniami załączonej do niniejszego zapytania umowy (załącznik nr 4).
X.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Radosław Groblewski – Dyrektor, telefon: 607 555 628
Pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: dyrektor@bwtrybunalski.pl
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno –
Handlowe „Trybunalskie” S.A., ul. Grota Roweckiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Turystyczno – Handlowym
„Trybunalskie” S.A. jest pani Mirosława Michalska, e-mail: rodo@agrojumal.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia do sali konferencyjno multimedialnej 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”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy
o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz niezbędny ze względu na zachowanie
trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz
wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z wdrażaniem projektu w
ramach którego finansowane jest zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące
kontrole zamówień, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego;
6) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

XI.
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
b RODO.
XII. Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wzór Umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
15/RPLD.06.02.01-10-0085/17
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................

Telefon: ........................

NIP: ...............................................................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 15/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia 28 marca
2019 r. na dostawę i montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem iluminacji obiektu
przedstawionym przez Zamawiającego w ramach przedsięwzięcia 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”, oferuję wykonanie zamówienia za
kwotę:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią i warunkami zapytania ofertowego nr 15/RPLD.06.02.01-10-

0085/17 i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz że zdobyłem/am konieczne informacje do
przygotowania oferty.
2. Cena oferty ustalona została z uwzględnieniem wszystkich warunków, o których mowa w
przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
3. Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wskazane w
Warunkach udziału w postępowaniu.
4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

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

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego nr
15/RPLD.06.02.01-10-0085/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 15/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na dostawę i montaż
opraw oświetleniowych zgodnie z projektem iluminacji obiektu przedstawionym przez
Zamawiającego w ramach przedsięwzięcia 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” 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 3
do zapytania ofertowego nr
15/RPLD.06.02.01-10-0085/17
……………………..……………
(nazwa Wykonawcy / pieczęć)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 15/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na dostawę i montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem
iluminacji obiektu przedstawionym przez Zamawiającego w ramach przedsięwzięcia 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”, oświadczam, że dysponuję następującą osobą, która posiada uprawnienia elektryczne:
Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
(numer, data wydania i zakres uprawnień)

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą

Montaż iluminacji

Do niniejszego Wykazu załączam skany (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków dotyczących potencjału kadrowego (np. uprawnień).

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 4
do zapytania ofertowego nr
15/RPLD.06.02.01-10-0085/17
UMOWA
nr 15/RPLD.06.02.01-10-0085/17
na dostawę i montaż opraw oświetleniowych
zawarta w dniu ………. 2019 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
…………………………………………..……, zwana dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………., zwaną/ym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Zważywszy, że:
• Zamawiający wdraża projekt inwestycyjny 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”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr:
UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00 (zwany dalej „Projektem”),
• w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania z dnia 28 marca 2019 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 …………….………. oferty,
Strony zawierają umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem
iluminacji obiektu przedstawionym przez Zamawiającego w ramach przedsięwzięcia 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”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w zapytaniu ofertowym
nr 15/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia 28 marca 2019 roku wraz z załącznikami oraz
ofercie Wykonawcy z dnia ………………., które stanowią integralną część niniejszej
umowy.
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3. Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot Umowy, w szczególności na oprawy
oświetleniowe i roboty montażowe, na okres 36 miesięcy, zgodnie z treścią „Formularza
oferty”, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
4. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, mimo
dwukrotnego wezwania Zamawiającego w odniesieniu do tej samej lub różnych wad,
Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
5. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji, nieuregulowanych w treści umowy lub w
załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ JEJ ODBIÓR
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 45 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy dostarczony, zamontowany i uruchomiony w Hotelu Podklasztorze,
ul. Władysława Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru
końcowego, podpisanego bez zastrzeżeń łącznie przez wymienionych niżej, upoważnionych
przedstawicieli obu stron:
- ze strony Zamawiającego:
Radosław Groblewski - Dyrektor,
- ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………………
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego
niekompletność, strony wpiszą je do końcowego protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich
usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym
strony podpisały protokół odbioru usunięcia wad.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie w §1 ust.1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………..………… PLN netto (słownie:
…………………………… /100) + …… % VAT, tzn. ………………………… PLN brutto
(słownie: …………………………………………. /100).
Wysokość wynagrodzenia wynika z treści oferty złożonej Zamawiającemu przez
Wykonawcę.
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.
Podpisany protokół końcowy bez wad i zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktur
VAT. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury VAT przy założeniu, że Zamawiający nie zgłasza Wykonawcy zasadnych zastrzeżeń
do treści faktury.
Kwota wynikająca z faktur VAT, o których mowa w niniejszym paragrafie płatna będzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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.
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§4
WARUNKI WYKONANIA UMOWY
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.
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.
Dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nośnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca
przed zmianą tego miejsca.
§5
KARY UMOWNE
W razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługuje od
Wykonawcy kara umowna w wysokości 1% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego
netto, określonego w § 3 ust 1 pkt 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 3%
całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w §3 ust.1 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 §3 ust.1 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 §3
ust.1 niniejszej Umowy.
W razie zwłoki w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługuje od
Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,5 % całkowitego łącznego wynagrodzenia
umownego netto, określonego w §3 ust.1 niniejszej Umowy, liczona za każdy dzień zwłoki.
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.
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§6
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 inne obowiązki umowne niezgodnie z niniejszą Umową. Prawo to
może zostać wykonane w terminie 60 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 Projektu 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 sprzęt i prace odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
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.

§7
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji
przedmiotu umowy, w przypadku:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy lub podczas
jej realizacji - do czasu ich ustąpienia;
b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, nie więcej jednak
niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają pod rygorem nieważności, sporządzenia
pisemnego aneksu do umowy.
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§8
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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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.
§9
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 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 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zamawiający:

Wykonawca:
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