Nr postępowania: 11/RPLD.06.02.01-10-0085/17

Sieradz, 26 października 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
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 realizację inwestycji pn. „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” 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 20142020.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00.
Kod główny CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Kody dodatkowe CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262520-2 - Roboty murowe
45422100-2 - Stolarka drewniana
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4 - Tynkowanie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45431000-7 - Kładzenie płytek
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45262300-4 - Betonowanie
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
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pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i rozbudową
polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy w budynku
Hotelu Podklasztorze, zlokalizowanym na działkach o nr ewid.: 229, 231, 237, 245 w
mieście Sulejów (projektowana przebudowa dotyczy części zlokalizowanej tylko na działce
o nr ew. 237).
Przedmiotem planowanych robot budowlanych jest adaptacja części przestrzeni
nieużytkowanego strychu w funkcjonującym w chwili obecnej budynku hotelu
„Podklasztorze” z przeznaczeniem na pomieszczenia użytkowe związane z
funkcjonowaniem hotelu. W ramach inwestycji w odrębnych opracowaniach zostały
zaprojektowane dodatkowe klatki schodowe umożliwiające swobodną komunikację z
poziomu pietra hotelu oraz wykonanie nowych i powiększenie istniejących otworów
okiennych doświetlających pomieszczenia piwniczne w ścianie zewnętrznej od strony
dziedzińca wewnętrznego – projektowany o objęty odrębnym opracowaniem i
pozwoleniem obejmującym część piwniczną i basenową projektu.
W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano:
✓ pomieszczenia użytkowe na poddaszu związane z funkcjonowaniem hotelu (biuro,
salę gier typu bilard, tenis stołowy, salę ćwiczeń, salę zabaw, salę konferencyjnomultimedialną do 10 os.) do których dostęp będzie możliwy z przebudowanych klatek
schodowych;
✓ dodatkowe biegi schodowe w żelbetowej z piętra na poddasze dla trzech istniejących
klatek schodowych usytuowanych:
- przy bramie Krakowskiej
- przy kotłowni na poddaszu
- przy baszcie Opackiej;
✓ dodatkowe biegi schodowe nawiązywać będą formą oraz materiałem do istniejących
na niższych kondygnacjach biegów schodowych i ze względu na wymogi p.poż
wykonane w konstrukcji żelbetowej monolitycznej;
✓ dodatkowe otwory okienne w ścianach zewnętrznych:
- przy bramie krakowskiej – 3 otwory okienne nieotwieralne
- przy bramie opackiej – 2 otwory uchylno-rozwieralne
✓ tunelowe, systemowe świetliki dachowe zlokalizowane i ukryte bezpośrednio przy
istniejących kominach wentylacyjnych o średnicach dostosowanych do gabarytów
istniejących kominów oraz jeden w nowym miejscu imitującym komin;
✓ dodatkowe otwory okienne doświetlające pomieszczenia piwniczne części basenowej
w ścianie zewnętrznej od strony dziedzińca wewnętrznego.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
a) Projektem wykonawczym 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”, opracowanym przez
pracownię projektową ZIBI PROJEKT Usługi projektowo-kosztorysowe dla
budownictwa Zbigniew Mrugała, ul. Leśna 2E 12 97-510 Ręczno (w zakresie zadania
3; zadanie 4 dotyczące dostawy wyposażenia, mebli zostało wykluczone z
niniejszego postępowania).
b) Projektem wnętrz Hotelu Podklasztorze w Sulejowie – Adaptacja poddasza,
opracowanym przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering &
Design, Moskwa 2, 92-701 Łódź (w zakresie zadania 3; zadanie 4 dotyczące dostawy
wyposażenia, mebli zostało wykluczone z niniejszego postępowania).
c) Projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i sygnalizacji systemu p.poż dla
zamierzenia projektowego pt. ”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
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d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

w budynku hotelu Podklasztorze”, opracowanym przez pracownię projektową ZIBI
PROJEKT Usługi projektowo-kosztorysowe dla budownictwa Zbigniew Mrugała, ul.
Leśna 2E 12 97-510 Ręczno.
Projektem wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
opracowanym przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering &
Design, Moskwa 2, 92-701 Łódź.
Projektem wykonawczym wewnętrznej instalacji p.poż. oraz wewnętrznej instalacji
wod-kan (część poddasza), opracowanym przez BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE Engineering & Design, Moskwa 2, 92-701 Łódź.
Decyzją nr 82/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 7 lutego 2018 roku
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych 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.
Decyzją nr 167/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 19 marca 2018 roku na
przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na
pomieszczenia użytkowe (w tym wykonanie trzech 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.
Decyzją Nr 93/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalającą na wykonanie otworów okiennych w części
pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach hotelu Podklasztorze w Sulejowie wraz z
Decyzją Nr 300/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie terminu wykonania prac do
15.12.2018 r. oraz wraz z decyzją nr 527/2017 zmieniającą w/w decyzję w związku z
przebudową wewnętrzną pomieszczeń piwnic i zmianą ich sposobu użytkowania w
części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów
odnowy i SPA.
Decyzją 454/2015 z dnia 12 grudnia 2015 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalającą na wykonanie schodów wewnętrznych z piętra
na poddasze z istniejących klatek schodowych w hotelu Podklasztorze przy ul. Jagiełły
1 w Sulejowie wraz z Decyzją Nr 314/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie
terminu wykonania prac do 15.12.2018 r.
Decyzją nr 368/2016 z dnia 26 września 2016 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalającą na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w hotelu
Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie z terminem wykonania prac do
15.12.2020 r.
Decyzją nr 527/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zmieniającą treść decyzji nr 93/2015 z dnia 2.04.2015 roku,
znak WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 372/2015 z dnia 18.09.2015
roku, znak WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 300/2016 z dnia
5.08.2016 roku znak, WUOZ-PT.5142.260.2016.RF, którą udzielono pozwolenia na
wykonanie otworów okiennych w części pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach
hotelu Podklasztorze w Sulejowie zgodnie z przedłożonym wówczas „Projektem
Budowlanym przebudowy związanej z wykonaniem otworów okiennych w części
pomieszczeń piwnicy hotelu „Podklasztorze”.
Decyzją nr 526/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków udzielającą pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
części piwnicznej z przeznaczeniem pomieszczeń technicznych i gospodarczych na
gabinety odnowy, masażu i SPA oraz pomieszczenia towarzyszące, sanitarno –
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higieniczne dla klientów części SPA i pracowników; przebudowę pomieszczeń piwnicy
i podbasenia wraz z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych – przebudowa części
wejściowej do basenu, szatni, saun prysznicy i sanitariatów; przebudowę niecki
basenowej i hali basenu wraz z wypłyceniem i zmniejszeniem oraz dodaniem nowych
funkcji – atrakcji basenowych; przebudowę podbasenia ze stworzeniem komory dla
filtrów w obecnej niecce basenu; przebudowę pomieszczeń poddasza dla potrzeb
instalacji wentylacji mechanicznej oraz czerpni i wyrzutni powietrza, wykonanie
pionowych szachtów instalacyjnych łączących część piwnicy z basenem i poddaszem,
gdzie zlokalizowane są kotłownia gazowa i wentylatornia w Hotelu Podklasztorze przy
ul. Jagiełły 1 w Sulejowie zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową.
m) Decyzją 445/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w Hotelu
Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie.
n) Postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi z dnia 2 lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.1.2017 oraz Postanowieniem z
dnia 2 lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.2.2017.
o) Decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 20 lipca
2017 roku znak PWIS.NSOZNS.9022.5.39.2017.DW.
p) Uzgodnieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 28 listopada 2017 roku znak PPIS-ON-ZNS-442/56/2017.
q) Ekspertyzą techniczną w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
(grudzień 2016 r.).
r) Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
s) Przedmiarem robót.
t) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi
warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
3. Hotel Podklasztorze, który jest częścią opactwa cystersów został uznany za pomnik historii
rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 października 2012 r. Zespół d. opactwa
Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu, wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 września 1971 r., nr rejestru 569/239 A.
Teren klasztoru oo. cystersów w Sulejowie wraz z otoczeniem, wpisany do rejestru
zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 17 sierpnia 1992 r., nr rejestru
429.
4. Zamawiający wymaga aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizję lokalną na
terenie planowanej inwestycji. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Osobą do
kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest p. Radosław Groblewski - Dyrektor, tel. 607
555 628.
5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji wskazanej w punkcie 2 zostały wskazane
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów
czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam
Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".
Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji o której mowa w punkcie 2, dla
których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem
parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane
do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w
dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych wymaga uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego. Wykonawca winien wykazać, iż materiały równoważne spełniają
wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty
informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych
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6.

7.
8.

9.

rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi
urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny
stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych
w projekcie.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
minimum 60 miesięcy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji inwestycji
powinny być objęte gwarancją nie krótszą niż 24 miesięcy, liczonych od dnia odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
Wymagalny okres rękojmi za wady powinien wynosić minimum 60 miesięcy, liczonych od
dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w
dokumentacji wykonawczej, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie wymaganych badań i
sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót.
Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją wykonawczą, w
tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.
Próbki wszystkich materiałów wykończeniowych wnętrz (tynki i okładziny ścian, sufitów,
podłóg i posadzek oraz próbki stolarki) i stałych elementów wystroju wnętrz Wykonawca
jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Zamawiającym, przed zamówieniem tych materiałów.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia
02.01.2019 do dnia 31.05.2019, przy czym w okresie 01.04.2019 – 31.05.2019
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący
w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego, co oznacza, iż w ww. terminie
wykonywane mogą być tylko prace ciche, nie utrudniające prawidłowego funkcjonowania
obiektu hotelowego, w którym te prace są prowadzone.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości funkcjonowania wszelkich mediów
w budynku, szczególnie w okresie 01.04.2019 – 31.05.2019. Tym samym wszelkie roboty
związane z wykonywaniem przyłączy (w tym CO, energia, woda, ścieki) muszą zostać
zrealizowane najpóźniej do 31.03.2019. O konieczności czasowego odłączenia mediów
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed
planowanym terminem włączenia instalacji w daną sieć.
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu zamówienia, w tym uzyskać
ostateczną, bezwarunkową, prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w terminie
do dnia 31.05.2019.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Hotel Podklasztorze, ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną o wartości
nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, której przedmiotem była przebudowa lub
rozbudowa budynku polegająca na pracach wielobranżowych (w tym pracach w branży
elektrycznej oraz dotyczących instalacji wentylacji i klimatyzacji). Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi
i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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2.

3.

4.

5.

6.

zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się
wykonaniem wymaganej roboty budowlanej w pełnym zakresie.
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy w
budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.), jak i posiadającą co
najmniej 2 –letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać wykształcenie
wyższe techniczne oraz minimum 5 pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika budowy lub robót (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych). W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie
uznany za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się dysponowaniem wymaganą
osobą.
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.
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 500.000,00 zł.
W ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto podanej
w ofercie, w następującej formie:
a) pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego; albo
b) gwarancji bankowej, w treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego; albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, w treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego;
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (skan dokumentu potwierdzony „za zgodność z
oryginałem”); pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli
dotyczy);
c) wykaz wykonanych robót budowlanych opracowany na podstawie załącznika nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego;
d) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca należycie zrealizował roboty wskazane w
załączniku nr 2 (listy referencyjne, opinie, protokoły odbioru itp. – skany dokumentów
potwierdzone „za zgodność z oryginałem”); dokumenty potwierdzające wykonanie
przez Wykonawcę robót muszą być wystawione przez bezpośrednich inwestorów,
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je i
muszą posiadać datę ich wystawienia;
e) wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
f) kopie odpowiednich dokumentów (m.in. uprawnień, dyplomu, referencji)
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
potencjału kadrowego wskazanego w załączniku nr 3;
g) oświadczenie o braku powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego;
h) oświadczenie o braku wykluczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego
zapytania ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2) oraz wykaz osób będących w dyspozycji
Wykonawcy (załącznik nr 3) składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie
warunków udziału w postepowaniu;
b) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4) oraz oświadczenie o braku wykluczeń
(załącznik nr 5) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo
należy załączyć do oferty (skan kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana,
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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 i
zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy aż do czasu
przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, a wynikające wprost z przedmiaru robót,
jak również w przedmiarze tym nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku
polskim.
Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
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.
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

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.
W przypadku otrzymania dużej ilości pytań Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu składania ofert.
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.
Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców, którzy nie
wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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.
Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji z Wykonawcą / Wykonawcami,
w szczególności gdy cena zamówienia przekracza wartość środków jaką Zmawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.
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.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

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

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

5. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów w powyższym kryterium.
6. 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.
VII. Forma i termin składania ofert:
1.

2.

Ofertę należy złożyć:
− za pośrednictwem e-maila: dyrektor@bwtrybunalski.pl (w postaci skanów
podpisanych dokumentów) z informacją w temacie wiadomości „OFERTA –
ROBOTY BUDOWLANE - PODDASZE”,
w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku do godziny 15.00.
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.
IX. Informacje dodatkowe:
1.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją o której mowa
w punkcie II niniejszego zapytania, w szczególności obejmującą:
a) Projekt wykonawczy 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”, opracowany przez pracownię projektową ZIBI
PROJEKT Usługi projektowo-kosztorysowe dla budownictwa Zbigniew Mrugała, ul.
Leśna 2E 12 97-510 Ręczno (w zakresie zadania 3; zadanie 4 dotyczące dostawy
wyposażenia, mebli zostało wykluczone z niniejszego postępowania).
b) Projekt wnętrz Hotelu Podklasztorze w Sulejowie – Adaptacja poddasza, opracowany
przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering & Design, Moskwa 2,
92-701 Łódź (w zakresie zadania 3; zadanie 4 dotyczące dostawy wyposażenia, mebli
zostało wykluczone z niniejszego postępowania).
c) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i sygnalizacji systemu p.poż
dla
zamierzenia projektowego pt. ”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”, opracowany przez pracownię projektową ZIBI
PROJEKT Usługi projektowo-kosztorysowe dla budownictwa Zbigniew Mrugała, ul.
Leśna 2E 12 97-510 Ręczno.
d) Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, opracowany
przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering & Design, Moskwa 2,
92-701 Łódź.
e) Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji p.poż. oraz wewnętrznej instalacji wod-kan
(część poddasza), opracowany przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
Engineering & Design, Moskwa 2, 92-701 Łódź.
f) Decyzja nr 82/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 7 lutego 2018 roku
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót
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budowlanych 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.
g) Decyzja nr 167/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 19 marca 2018 roku na
przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na
pomieszczenia użytkowe (w tym wykonanie trzech 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.
h) Decyzja Nr 93/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalająca na wykonanie otworów okiennych w części
pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach hotelu Podklasztorze w Sulejowie wraz z
Decyzją Nr 300/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie terminu wykonania prac do
15.12.2018 r. oraz wraz z decyzją nr 527/2017 zmieniającą w/w decyzję w związku z
przebudową wewnętrzną pomieszczeń piwnic i zmianą ich sposobu użytkowania w
części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów
odnowy i SPA.
i) Decyzja 454/2015 z dnia 12 grudnia 2015 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalająca na wykonanie schodów wewnętrznych z piętra
na poddasze z istniejących klatek schodowych w hotelu Podklasztorze przy ul. Jagiełły
1 w Sulejowie wraz z Decyzją Nr 314/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie
terminu wykonania prac do 15.12.2018 r.
j) Decyzja nr 368/2016 z dnia 26 września 2016 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalająca na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w hotelu
Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie z terminem wykonania prac do
15.12.2020 r.
k) Decyzja nr 527/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zmieniająca treść decyzji nr 93/2015 z dnia 2.04.2015 roku,
znak WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 372/2015 z dnia 18.09.2015
roku, znak WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 300/2016 z dnia
5.08.2016 roku znak, WUOZ-PT.5142.260.2016.RF, którą udzielono pozwolenia na
wykonanie otworów okiennych w części pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach
hotelu Podklasztorze w Sulejowie zgodnie z przedłożonym wówczas „Projektem
Budowlanym przebudowy związanej z wykonaniem otworów okiennych w części
pomieszczeń piwnicy hotelu „Podklasztorze”.
l) Decyzja nr 526/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
części piwnicznej z przeznaczeniem pomieszczeń technicznych i gospodarczych na
gabinety odnowy, masażu i SPA oraz pomieszczenia towarzyszące, sanitarno –
higieniczne dla klientów części SPA i pracowników; przebudowę pomieszczeń piwnicy
i podbasenia wraz z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych – przebudowa części
wejściowej do basenu, szatni, saun prysznicy i sanitariatów; przebudowę niecki
basenowej i hali basenu wraz z wypłyceniem i zmniejszeniem oraz dodaniem nowych
funkcji – atrakcji basenowych; przebudowę podbasenia ze stworzeniem komory dla
filtrów w obecnej niecce basenu; przebudowę pomieszczeń poddasza dla potrzeb
instalacji wentylacji mechanicznej oraz czerpni i wyrzutni powietrza, wykonanie
pionowych szachtów instalacyjnych łączących część piwnicy z basenem i poddaszem,
gdzie zlokalizowane są kotłownia gazowa i wentylatornia w Hotelu Podklasztorze przy
ul. Jagiełły 1 w Sulejowie zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową.
m) Decyzja 445/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
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3.
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Konserwatora Zabytków na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w Hotelu
Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie.
n) Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w
Łodzi z dnia 2 lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.1.2017 oraz Postanowienie z dnia 2
lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.2.2017.
o) Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 20 lipca
2017 roku znak PWIS.NSOZNS.9022.5.39.2017.DW.
p) Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 28 listopada 2017 roku znak PPIS-ON-ZNS-442/56/2017.
q) Ekspertyza techniczna w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
(grudzień 2016 r.).
r) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
s) Przedmiar robót.
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 6. 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 dyrektor@bwtrybunalski.pl wraz z (w formie
skanu z informacją w temacie wiadomości „UDOSTĘPNIENIE DOKUMETACJI –
PODKLASZTORZE - STRYCH”). 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 brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem, a
Zamawiającym, co potwierdzone zostanie oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Dopuszcza się zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a) Terminy wykonania robót przedłuża się ile przeszkoda spowodowana jest :
− przez okoliczność, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający,
− przez siłę wyższą,
− przez wstrzymanie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
− zawieszenia robót przez Zamawiającego,
− wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich
wykonaniu bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę.
Podstawą do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy dostarczony
Zamawiającemu lub oświadczenie Zamawiającego o konieczności zawieszenia robót.
b) Zmiany podwykonawców - po akceptacji Zamawiającego.
11

c) Zmiany jakichkolwiek przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych, mających wpływ na realizację umowy.
d) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami - po
akceptacji Zamawiającego.
e) Konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających
lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia
może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania
robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć
zmiany terminu wykonania umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty wyłonienia, przed
zawarciem umowy na realizację inwestycji, przedłożyć Zamawiającemu Szczegółowy
Harmonogram robót oraz kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę
zamówienia podaną w ofercie i uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego.
10. Szczegółowy Harmonogram robót, zwany dalej Harmonogramem, musi zawierać elementy
robót podlegające częściowemu fakturowaniu w podziale na: miesiące i roboty wykonane
siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców/dalszych
Podwykonawców. Harmonogram ten podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
Harmonogram powinien przewidywać zakończenie robót.
11. Kosztorys ofertowy musi wyszczególniać zastosowane składniki cenotwórcze (stawka r-g
w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp). Kosztorys ofertowy może być podstawą do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie
dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części
przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych.
Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.
12. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie
Wytyczne 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 r. wydanymi przez Ministerstowo Rozwoju.
X.

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
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5)

6)
7)

8)

XI.

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;
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;
dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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.
Osoba uprawniona do kontaktu:

Wojciech Wiśniewski – Prezes, tel. 601 869 352
Radosław Groblewski – Dyrektor, tel. 607 555 628
Pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: dyrektor@bwtrybunalski.pl
XII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Załączniki:
Formularz oferty
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o braku wykluczeń
Oświadczenie o poufności
Wzór Umowy
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, o której mowa w punkcie II.2
niniejszego zapytania (udostępniona po przesłaniu Oświadczenia o poufności)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
11/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 11/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia 26 października
2018 r. na realizację inwestycji pn. „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” 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”, oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać samodzielnie/z udziałem podwykonawców 1.
Dane Podwykonawcy 1 (jeśli dotyczy):
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Rola podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia: .........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1

Niewłaściwe skreślić.

1

Dane Podwykonawcy 2 (jeśli dotyczy):
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Rola podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia: .........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

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.
Zapoznałam/em się dokładnie przedmiotem zamówienia, który będzie wykonywany
zgodnie ze specyfikacją wskazaną w załączniku nr 8 zapytania ofertowego.
Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wskazane w
Warunkach udziału w postępowaniu.
Potwierdzam termin realizacji robót budowlanych do dnia 31 maja 2019 roku
Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki Wykonawcy,
niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu (jeśli dotyczy).
W przypadku wybrania mojej oferty, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wniosę
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty
brutto.
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

2

Rozporządzenie 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).

2

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego nr
11/RPLD.06.02.01-10-0085/17
……………………..……………
(nazwa Wykonawcy / pieczęć)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 11/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację inwestycji
pn. „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” oświadczam,
że wykonałem następujące roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu:
Przedmiot zamówienia
Lp.

(nazwa inwestycji i miejsca jej
realizacji z opisem
pozwalającym na ocenę
spełniania warunku udziału w
postępowaniu)

Całkowita
wartość brutto
roboty
budowlanej
w PLN

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Nazwa Zleceniodawcy

1.

2.

3.

Do niniejszego Wykazu załączam dowody potwierdzające, że roboty wskazane wyżej zostały
należycie zrealizowane (listy referencyjne, opinie, protokoły odbioru itp. w postaci skanów
dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”)1.

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

1

UWAGA: dokumenty potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę robót muszą być wystawione przez
bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je i
muszą posiadać datę ich wystawienia.

1

ZAŁĄCZNIK NR 3
do zapytania ofertowego nr
11/RPLD.06.02.01-10-0085/17
……………………..……………
(nazwa Wykonawcy / pieczęć)

WYKAZ OSÓB BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 11/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację inwestycji pn. „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” oświadczam, że dysponuję następującą osobą, która będzie pełnić
funkcję kierownika budowy:
Imię i nazwisko

Funkcja
w wykonywaniu
zamówienia

Kwalifikacje zawodowe
- specjalność uprawnień

Uprawnienia
(numer, data wydania
i zakres uprawnień)

Doświadczenie
zawodowe/wykształcenie

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą

Kierownik budowy

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

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

1

ZAŁĄCZNIK NR 4
do zapytania ofertowego nr
11/RPLD.06.02.01-10-0085/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 11/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację inwestycji
pn. „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” 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” 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
Dostawcą 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 Dostawcy, 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

1

ZAŁĄCZNIK NR 5
do zapytania ofertowego nr
11/RPLD.06.02.01-10-0085/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZEŃ
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 11/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację inwestycji
pn. „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” 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” oświadczam, że
nie zachodzą wobec Wykonawcy, którego reprezentuję

tj. ……………..…………………………………………………………………………………….…...
(nazwa podmiotu składającego oświadczenie)

przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, o następującej treści:

wskazane

przez

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 6
do zapytania ofertowego nr
11/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 11/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 11/RPLD.06.02.01-10-0085/17
dotyczące realizacji inwestycji pn. „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”, zwracam się o przekazanie opisu przedmiotu zamówienia (w formie
elektronicznej na adres: ………………………………………………………….…..), który
stanowi Załącznik nr 8 do zapytania tzn.:
a) Projekt wykonawczy 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”, opracowany przez pracownię projektową ZIBI
PROJEKT Usługi projektowo-kosztorysowe dla budownictwa Zbigniew Mrugała, ul.
Leśna 2E 12 97-510 Ręczno (w zakresie zadania 3; zadanie 4 dotyczące dostawy
wyposażenia, mebli zostało wykluczone z niniejszego postępowania).
b) Projekt wnętrz Hotelu Podklasztorze w Sulejowie – Adaptacja poddasza, opracowany
przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering & Design, Moskwa 2,
92-701 Łódź (w zakresie zadania 3; zadanie 4 dotyczące dostawy wyposażenia, mebli
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zostało wykluczone z niniejszego postępowania).
c) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i sygnalizacji systemu p.poż
dla
zamierzenia projektowego pt. ”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”, opracowany przez pracownię projektową ZIBI
PROJEKT Usługi projektowo-kosztorysowe dla budownictwa Zbigniew Mrugała, ul.
Leśna 2E 12 97-510 Ręczno.
d) Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, opracowany
przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering & Design, Moskwa 2,
92-701 Łódź.
e) Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji p.poż. oraz wewnętrznej instalacji wod-kan
(część poddasza), opracowany przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
Engineering & Design, Moskwa 2, 92-701 Łódź.
f) Decyzja nr 82/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 7 lutego 2018 roku
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych 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.
g) Decyzja nr 167/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 19 marca 2018 roku na
przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na
pomieszczenia użytkowe (w tym wykonanie trzech 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.
h) Decyzja Nr 93/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalająca na wykonanie otworów okiennych w części
pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach hotelu Podklasztorze w Sulejowie wraz z
Decyzją Nr 300/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie terminu wykonania prac do
15.12.2018 r. oraz wraz z decyzją nr 527/2017 zmieniającą w/w decyzję w związku z
przebudową wewnętrzną pomieszczeń piwnic i zmianą ich sposobu użytkowania w
części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów
odnowy i SPA.
i) Decyzja 454/2015 z dnia 12 grudnia 2015 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalająca na wykonanie schodów wewnętrznych z piętra
na poddasze z istniejących klatek schodowych w hotelu Podklasztorze przy ul. Jagiełły
1 w Sulejowie wraz z Decyzją Nr 314/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie
terminu wykonania prac do 15.12.2018 r.
j) Decyzja nr 368/2016 z dnia 26 września 2016 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalająca na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w hotelu
Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie z terminem wykonania prac do
15.12.2020 r.
k) Decyzja nr 527/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zmieniająca treść decyzji nr 93/2015 z dnia 2.04.2015 roku,
znak WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 372/2015 z dnia 18.09.2015
roku, znak WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 300/2016 z dnia
5.08.2016 roku znak, WUOZ-PT.5142.260.2016.RF, którą udzielono pozwolenia na
wykonanie otworów okiennych w części pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach
hotelu Podklasztorze w Sulejowie zgodnie z przedłożonym wówczas „Projektem
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Budowlanym przebudowy związanej z wykonaniem otworów okiennych w części
pomieszczeń piwnicy hotelu „Podklasztorze”.
l) Decyzja nr 526/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
części piwnicznej z przeznaczeniem pomieszczeń technicznych i gospodarczych na
gabinety odnowy, masażu i SPA oraz pomieszczenia towarzyszące, sanitarno –
higieniczne dla klientów części SPA i pracowników; przebudowę pomieszczeń piwnicy
i podbasenia wraz z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych – przebudowa części
wejściowej do basenu, szatni, saun prysznicy i sanitariatów; przebudowę niecki
basenowej i hali basenu wraz z wypłyceniem i zmniejszeniem oraz dodaniem nowych
funkcji – atrakcji basenowych; przebudowę podbasenia ze stworzeniem komory dla
filtrów w obecnej niecce basenu; przebudowę pomieszczeń poddasza dla potrzeb
instalacji wentylacji mechanicznej oraz czerpni i wyrzutni powietrza, wykonanie
pionowych szachtów instalacyjnych łączących część piwnicy z basenem i poddaszem,
gdzie zlokalizowane są kotłownia gazowa i wentylatornia w Hotelu Podklasztorze przy
ul. Jagiełły 1 w Sulejowie zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową.
m) Decyzja 445/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w Hotelu
Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie.
n) Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w
Łodzi z dnia 2 lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.1.2017 oraz Postanowienie z dnia 2
lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.2.2017.
o) Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 20 lipca
2017 roku znak PWIS.NSOZNS.9022.5.39.2017.DW.
p) Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 28 listopada 2017 roku znak PPIS-ON-ZNS-442/56/2017.
q) Ekspertyza techniczna w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
(grudzień 2016 r.).
r) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
s) Przedmiar robót.
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
3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zamawiającego dokumentów, w zakresie i w formie wskazanej przez Zamawiającego z
24-godzinnym wyprzedzeniem.
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.
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.
Oferent oświadcza, iż jest świadomy, iż dokumentacja wskazanego wyżej postępowania
może być, a dokumenty stanowiące Załącznik nr 8 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.
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.
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.
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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ZAŁĄCZNIK NR 7
do zapytania ofertowego nr
11/RPLD.06.02.01-10-0085/17
UMOWA /wzór/
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,
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy i warunki realizacji
1. Na zasadach określonych w Umowie, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „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”.
2. Zadanie inwestycyjne realizowane jest 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. Nr umowy o
dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00.
3. Przedmiotem umowy jest 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 wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę
w imieniu Zamawiającego bezwarunkowej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie ww. inwestycji. Zamówienie obejmuje:
a) przebudowę części wejściowej do strefy basenu jak szatnie, sauny, prysznice, sanitariaty,
b) przebudowę niecki i hali basenu wraz z wypłyceniem i zmniejszeniem oraz dodaniem
nowych funkcji (atrakcji basenowych),
c) przebudowę części podbasenia razem z stworzeniem komory dla filtrów,
d) zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych i gospodarczych w piwnicach na
cele gabinetów odnowy, masażu i SPA oraz pomieszczenia szatniowo-sanitarnego dla
klientów części SPA i pracowników.
4. Niniejszy przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:
a) Projektem wykonawczym 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”, opracowanym przez pracownię projektową ZIBI PROJEKT Usługi
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b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

projektowo-kosztorysowe dla budownictwa Zbigniew Mrugała, ul. Leśna 2E 12 97-510
Ręczno (w zakresie zadania 3; zadanie 4 dotyczące dostawy wyposażenia, mebli zostało
wykluczone z niniejszego postępowania).
Projektem wnętrz Hotelu Podklasztorze w Sulejowie – Adaptacja poddasza, opracowanym
przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering & Design, Moskwa 2,
92-701 Łódź (w zakresie zadania 3; zadanie 4 dotyczące dostawy wyposażenia, mebli
zostało wykluczone z niniejszego postępowania).
Projektem wykonawczym instalacji elektrycznej i sygnalizacji systemu p.poż dla
zamierzenia projektowego pt. ”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”, opracowanym przez pracownię projektową ZIBI PROJEKT Usługi
projektowo-kosztorysowe dla budownictwa Zbigniew Mrugała, ul. Leśna 2E 12 97-510
Ręczno.
Projektem wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, opracowanym
przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE Engineering & Design, Moskwa 2,
92-701 Łódź.
Projektem wykonawczym wewnętrznej instalacji p.poż. oraz wewnętrznej instalacji wodkan (część poddasza), opracowanym przez BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
Engineering & Design, Moskwa 2, 92-701 Łódź.
Decyzją nr 82/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 7 lutego 2018 roku zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
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.
Decyzją nr 167/2018 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z 19 marca 2018 roku na
przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na
pomieszczenia użytkowe (w tym wykonanie trzech 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.
Decyzją Nr 93/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku
Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalającą na wykonanie otworów okiennych w części
pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach hotelu Podklasztorze w Sulejowie wraz z
Decyzją Nr 300/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie terminu wykonania prac do
15.12.2018 r. oraz wraz z decyzją nr 527/2017 zmieniającą w/w decyzję w związku z
przebudową wewnętrzną pomieszczeń piwnic i zmianą ich sposobu użytkowania w części
piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA.
Decyzją 454/2015 z dnia 12 grudnia 2015 roku Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków pozwalającą na wykonanie schodów wewnętrznych z piętra na poddasze z
istniejących klatek schodowych w hotelu Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie
wraz z Decyzją Nr 314/2016 zmieniającą w/w Decyzję w zakresie terminu wykonania
prac do 15.12.2018 r.
Decyzją nr 368/2016 z dnia 26 września 2016 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwalającą na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w hotelu
Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie z terminem wykonania prac do 15.12.2020 r.
Decyzją nr 527/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zmieniającą treść decyzji nr 93/2015 z dnia 2.04.2015 roku, znak
WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 372/2015 z dnia 18.09.2015 roku,
znak WUOZ-PT.5142.98.2015.RF, zmienionej decyzją nr 300/2016 z dnia 5.08.2016 roku
znak, WUOZ-PT.5142.260.2016.RF, którą udzielono pozwolenia na wykonanie otworów
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okiennych w części pomieszczeń piwnicznych w zabudowaniach hotelu Podklasztorze w
Sulejowie zgodnie z przedłożonym wówczas „Projektem Budowlanym przebudowy
związanej z wykonaniem otworów okiennych w części pomieszczeń piwnicy hotelu
„Podklasztorze”.
l) Decyzją nr 526/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków udzielającą pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części
piwnicznej z przeznaczeniem pomieszczeń technicznych i gospodarczych na gabinety
odnowy, masażu i SPA oraz pomieszczenia towarzyszące, sanitarno – higieniczne dla
klientów części SPA i pracowników; przebudowę pomieszczeń piwnicy i podbasenia wraz
z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych – przebudowa części wejściowej do
basenu, szatni, saun prysznicy i sanitariatów; przebudowę niecki basenowej i hali basenu
wraz z wypłyceniem i zmniejszeniem oraz dodaniem nowych funkcji – atrakcji
basenowych; przebudowę podbasenia ze stworzeniem komory dla filtrów w obecnej niecce
basenu; przebudowę pomieszczeń poddasza dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej
oraz czerpni i wyrzutni powietrza, wykonanie pionowych szachtów instalacyjnych
łączących część piwnicy z basenem i poddaszem, gdzie zlokalizowane są kotłownia
gazowa i wentylatornia w Hotelu Podklasztorze przy ul. Jagiełły 1 w Sulejowie zgodnie z
przedłożoną dokumentacją projektową.
m) Decyzją 445/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na wykonanie przebudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe w Hotelu Podklasztorze przy ul. Jagiełły
1 w Sulejowie.
n) Postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w
Łodzi z dnia 2 lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.1.2017 oraz Postanowieniem z dnia 2
lutego 2017 roku znak WZ.5595.7.2.2017.
o) Decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 20 lipca
2017 roku znak PWIS.NSOZNS.9022.5.39.2017.DW.
p) Uzgodnieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 28 listopada 2017 roku znak PPIS-ON-ZNS-442/56/2017.
q) Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
r) Ekspertyzą techniczną w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
(grudzień 2016 r.).
s) Przedmiarem robót;
t) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi
warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
5. Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest Hotel Podklasztorze w Sulejowie ul. Wł.
Jagiełły 1. Hotel Podklasztorze został uznany za pomnik historii rozporządzeniem
Prezydenta RP z dnia 22 października 2012 r. Zespół d. opactwa Cystersów w SulejowiePodklasztorzu, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z dnia 16 września 1971 r., nr rejestru 569/239 A. Teren klasztoru oo. cystersów w
Sulejowie wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków 17 sierpnia 1992 r., nr rejestru 429.
6. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w
dokumentacji wykonawczej, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie wymaganych badań i
sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót.
Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją wykonawczą, w tym
zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.
7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić Roboty w sposób stwarzający jak najmniejsze
uciążliwości dla normalnego korzystania z funkcjonującej części budynku hotelowego oraz
nieruchomości sąsiadujących, jak i również z dróg dojazdowych, parkingów, chodników,
przejść itp.
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8. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym i
normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem
należytej staranności związanej z zawodowym charakterem prowadzonej działalności, a
także przepisami BHP i ppoż.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne dane i informacje wystarczające dla
wykonania Przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca oświadcza że zapoznał się dokumentacja Projektową, a także dokonał na swój
koszt wizji lokalnej placu budowy, na którym realizowane będą prace objęte Przedmiotem
Umowy i nie zgłasza w związku z tym żadnych zastrzeżeń co do kompletności, zgodności z
przepisami prawa, a także jego poprawności i oświadcza że przewidział w Wynagrodzeniu
Umownym rozwiązanie wszelkich przewidywalnych kolizji, odstępstw, zabezpieczeń i
koniecznych robót tymczasowych i pomocniczych. Przy realizacji Przedmiotu Umowy, a
także później Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji
Projektowej, będącej podstawą do przygotowania oferty.
11. Brak opisu w Dokumentacji Projektowej jakiejkolwiek czynności niezbędnej do
zrealizowania roboty nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej wykonania.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy, bez prawa Wykonawcy do ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie z
powyższego tytułu. W takim wypadku wartość Wynagrodzenia Umownego ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu w oparciu o Kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 2 do
Umowy.
13. Próbki wszystkich materiałów wykończeniowych wnętrz (tynki i okładziny ścian, sufitów,
podłóg i posadzek oraz próbki stolarki) i stałych elementów wystroju wnętrz Wykonawca
jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Zamawiającym, przed zamówieniem tych materiałów.
14. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji o której mowa w ust. 4, dla których
są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do
zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji
projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. Jeżeli w jakimkolwiek
miejscu w dokumentacji wskazanej w ust.4 zostały wskazane nazwy producenta, nazwy
własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do
wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub
równoważne".
15. Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych wymaga uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego. Wykonawca winien wykazać, iż materiały równoważne spełniają
wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty
informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych
rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi
urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny
stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych
w projekcie.
16. Zakłada się możliwość, że w przypadku zastosowania materiałów równoważnych nastąpi
konieczność przeprojektowania czy też doprojektowania określonych rozwiązań
technicznych. W takim wypadku uznaje się, że tego typu prace projektowe są wykonywane
przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego.
17. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Przedmiotu Umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
dotyczące zakończonego Przedmiotu Umowy. 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
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sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na należycie uzasadniony
wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez
Zamawiającego.
18. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Przedmiotu Umowy 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.
19. Dokumentacja dotycząca Przedmiotu Umowy przechowywana jest w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nośnikach danych.
20. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 17
Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy w terminie
miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§2
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (dalej zwane
Wynagrodzeniem Umownym), zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi:
1) wartość ogółem brutto …………………. zł
(słownie:………………………………………….);
2) wartość ogółem netto ……………………. zł (słownie:…………………………………..);
3) podatek od towarów i usług VAT w stawce …………%.
2. Przyjmuje się, iż Wynagrodzenie Umowne określone w kosztorysie ofertowym, który to
Wykonawca zobowiązany był przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej
Umowy stanowi całkowite i stałe wynagrodzenie Wykonawcy oraz nie będzie podlegać
jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w Umowie.
3. W razie wątpliwości, Strony zgodnie uznają, że Wynagrodzenie Umowne w pełni pokrywa
koszt prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym ukończenia robót w terminie
oraz zgodnie z Umową, usunięcia wad, wykonania przez Wykonawcę wszelkich innych
obowiązków określonych lub wynikających z Dokumentów Umownych.
4. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszystkie koszty, a w szczególności
robociznę, pracę sprzętu, materiał, koszty zakupu, transport zewnętrzny, koszty jednorazowe,
dodatki za utrudnienie, obsługę geodezyjną, geotechniczną, geologiczną, opracowanie
dokumentacji powykonawczej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
koszty ogólne budowy i zarządu, ryzyko, opłaty celne, podatki, zysk, koszty doprowadzenia i
dostawy mediów na teren budowy, odszkodowania za szkody powstałe w trakcie realizacji
robót, wszelkie inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
5. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji
projektowej i koniecznych do wykonania podstawowego Przedmiotu Umowy Zamawiający
może udzielić zamówienia dodatkowego. Realizacja zamówienia dodatkowego nastąpi na
podstawie odrębnego zamówienia i umowy, po spisaniu odpowiedniego protokołu robót
koniecznych oraz zaakceptowaniu przez nadzór inwestorski i konserwatora zabytków.
§3
Termin realizacji
1. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie od dnia 02.01.2019 r.,
zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej,
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nastąpi w terminie do dnia 31.05.2019 r.,
przy czym w okresie 01.04.2019 r. – 31.05.2019 r. Wykonawca zobowiązuje się do
wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą
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działalnością Zamawiającego, co oznacza, iż w ww. terminie wykonywane mogą być tylko
prace ciche, nie utrudniające prawidłowego funkcjonowania obiektu hotelowego, w którym te
prace są prowadzone.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości funkcjonowania wszelkich mediów w
budynku, szczególnie w okresie 01.04.2019 – 31.05.2019. Tym samym wszelkie roboty
związane z wykonywaniem przyłączy (w tym CO, energia, woda, ścieki) muszą zostać
zrealizowane najpóźniej do 31.03.2019. O konieczności czasowego odłączenia mediów
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed
planowanym terminem włączenia instalacji w daną sieć.
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Szczegółowym
Harmonogramem robót, (zwanym dalej Harmonogramem) stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, który to Harmonogram Wykonawca zobowiązany był uzgodnić i złożyć
Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy, zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
4. Harmonogram musi zawierać elementy robót podlegające częściowemu fakturowaniu w
podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. Harmonogram ten podlega uzgodnieniu z
Zamawiającym. Harmonogram powinien przewidywać zakończenie robót.
5. Wykonawca realizując obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wskaże
Zamawiającemu osobę, która będzie występowała przed właściwym organem
administracyjnym jako pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający zobowiązany
będzie udzielić pełnomocnictwa do jego reprezentowania w postępowaniu o uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie. Za działania tego pełnomocnika odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
6. Wykonawca gwarantuje terminowe zakończenie robót.
7. Protokół końcowy odbioru robót zostanie sporządzony po wykonaniu i bezusterkowym
odbiorze wszystkich prac objętych umową oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
przez Wykonawcę.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu
prowadzenia prac budowlanych wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami
technicznymi.
b) Ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
do pełnienia funkcji w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) oraz co najmniej 2 –letnią praktykę
zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Dodatkowo osoba ta powinna posiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum
5 pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót
(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych).
c) Prowadzenia dokumentacji wykonywanych prac budowlanych oraz montażowych.
d) Podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren prowadzenia
robót budowlanych oraz montażowych osobom nieupoważnionym.
e) Realizacji zaleceń przekazywanych przez osoby sprawujące w imieniu Zamawiającego
nadzór nad prowadzeniem prac budowlanych oraz montażowych.
f) Zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru robót ulegających zakryciu.
g) Przygotowania i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej w 4 egz. wersji
papierowej i po jednym egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD: w formacie
doc. i dwg. (do obróbki z możliwością kopiowania) oraz w formacie pdf. (do wydruków
z możliwością kopiowania). Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować również
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

dokumenty pozwalające na dokonanie oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu
Umowy, tj. np. protokołów badań i sprawdzeń, niezbędnych świadectw kontroli jakości,
certyfikatów zgodności zobowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi dla
każdego używanego na budowie wyrobu bądź materiału oraz zaakceptowaną
dokumentację geodezyjną.
Składania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy zgodnie z żądaniami Zamawiającego.
Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego i odbiorów robót zanikających w terminie
nie późniejszym niż 5 dni przed datą ich planowanego zakończenia.
Doprowadzenia do należytego stanu terenu prowadzenia prac budowlanych oraz
montażowych po zakończeniu prac.
Oznaczenia na własny koszt miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe
lub zabezpieczające.
Wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót
podstawowych.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź jakiejkolwiek części
majątku Zamawiającego lub innych części i elementów na i poza placem budowy, gdzie
Wykonawca prowadzi czynności związane z realizacją niniejszej umowy — naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymienienie na nowy na własny koszt.
Sposób naprawienia i doprowadzenia robót do stanu poprzedniego musi zaakceptować
Zamawiający.
Strzeżenia mienia znajdującego się w miejscu wykonywania prac w terminie od daty jego
przejęcia do daty przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy.
Natychmiastowego wykonania prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub
zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi lub
mienia.
Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów.
Utrzymania porządku na i poza placem budowy, gdzie Wykonawca prowadzi czynności
związane z realizacją niniejszej umowy.
Stosowania wyłącznie materiałów, urządzeń i innych elementów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Przestrzegania zasad, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. na placu
budowy jak również do podejmowania wszelkich racjonalnych kroków dla ochrony
środowiska na placu budowy.
Uzyskania we własnym zakresie od innych podmiotów niezbędnych do realizacji
zamówienia pozwoleń, uzgodnień oraz odstępstw w szczególności związanych z
usuwaniem przeszkód i kolizji. Wykonawca zapewni ochronę instalacji naziemnych i
podziemnych takich jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od ich właścicieli niezbędne
uzgodnienia w zakresie usunięcia kolizji związanych z prowadzoną inwestycją z
uwzględnieniem warunków wydanych właścicielom tych urządzeń przez zarządcę
infrastruktury.
Przestrzegania przepisów ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 992). Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym
wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy, a w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę przepisów ww. ustawy, Zamawiający ma prawo dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania w wysokości poniesionych kar pieniężnych.
§5
Zobowiązania Zamawiającego

1.

Zamawiający zobowiązuje się do:
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a) przekazania Wykonawcy, w dniu zawarcia niniejszej umowy, dokumentów niezbędnych
do rozpoczęcia i prowadzenia robót;
b) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy;
c) dokonywania odbiorów częściowych, potwierdzających zaawansowanie robót i zgodność
ze Szczegółowym Harmonogramem robót;
d) protokolarnego dokonania odbioru końcowego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
e) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, w tym roboty
wykonane zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem robót.
§6
Płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.
2. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru
częściowego robót (zaakceptowanego przez Zamawiającego i podpisanego przez Inspektora
nadzoru) w oparciu o Harmonogram.
3. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu końcowego odbioru robót
(zaakceptowanego przez Zamawiającego i podpisanego przez Inspektora nadzoru), do którego
Wykonawca będzie zobowiązany załączyć wszelkie wymagane dokumenty, w tym zwłaszcza
dokumenty, o których mowa w §7 ust. 2 Umowy.
4. Wykonawca naliczy do faktur należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
zgodnej z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Konsekwencje finansowe
wynikające z braku możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - obciążają Wykonawcę.
5. Przyjmuje się, że prawidłowo wystawione faktury VAT będą zapłacone przez Zamawiającego
w terminie do 14 dni licząc od daty ich otrzymania, w formie przelewu bankowego na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Faktury VAT Wykonawca zobowiązuje się ponadto
przesłać drogą elektroniczną na adres: ……………………….. ………………………………
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na
podmioty trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
Procedura odbiorowa robót końcowych
1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 5 dni roboczych
od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu robót i dokonaniu wpisu do Dziennika
Budowy o gotowości do odbioru.
2. Jednocześnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z zakresem określonym w § 1
Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami Umowy, a także dokumenty o
których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 Umowy, jak i ostateczną bezwarunkową i prawomocną
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie pod rygorem odmowy podpisania protokołu odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady:
a) Istotne, nadające się do usunięcia, to Zamawiający odmówi odbioru robót do czasu
usunięcia wad z jednoczesnym żądaniem naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
b) Istotne, nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwi to użytkowania przedmiotu
odbioru, to Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie, a jeśli uniemożliwiają
użytkowanie, może, zachowując prawo do odszkodowania, zażądać ponownego
wykonania przedmiotu umowy lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do dokonania czynności odbioru, Zamawiający ma prawo
sporządzić protokół jednostronny, stanowiący podstawę do rozpoczęcia biegu okresu
gwarancji.
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§8
Gwarancja jakości i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia zgodnie z okresem gwarancji
udzielonym przez producenta/importera (z zastrzeżeniem, że okres gwarancji na dostarczone
materiały i urządzenia wynosił będzie minimum 24 miesiące) licząc od daty odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikające z Kodeksu cywilnego jest równa okresowi udzielonej gwarancji jakości.
Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa
wraz z upływem okresu gwarancji jakości.
3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości mogą być dochodzone także po
upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy
istnienie wady i/lub usterki w okresie objętym gwarancją jakości.
4. Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie
od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
5. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się
odbywały w następujących terminach:
a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad
lub usterek,
b) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie do 3 dni roboczych) do
usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiającego terminie. Termin przystąpienia do usuwania wad lub usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym
koszty.
8. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może:
a) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji
jakości lub rękojmi za wady, przy czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę
o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, i/lub
b) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach w wysokości określonej w § 11
umowy.
9. Zawarte w Umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się
za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny
dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub
mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień Umowy oraz
stosownych przepisów kodeksu cywilnego.
10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiającego dokumentu gwarancyjnego,
wystawionego przez Podwykonawcę/ów na rzecz Zamawiającego. Niniejszym Wykonawca
wyraża zgodę na korzystanie i egzekwowanie uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji
jakości lub rękojmi za wady przez Zamawiającego według wyboru Zamawiającego
bezpośrednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy.
§9
Ubezpieczenie
1. Wykonawca oświadcza iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 zł. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały czas trwania niniejszej
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umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie gorszych niż w w/w
polisie.
§10
Prawa autorskie
1. Z chwilą wydania, lecz nie później niż z chwilą dokonania odbioru końcowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego – bez konieczności składania odrębnego
oświadczenia w tym przedmiocie i w ramach Wynagrodzenia Umownego określonego w § 2
ust. 1 – autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji
Umowy, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do obrotu i obrót utworami,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów dowolną techniką,
c) użyczenie i najem oryginałów lub egzemplarzy utworów,
d) publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów,
e) zastosowanie utworów lub ich części do remontu, modernizacji, przebudowy Przedmiotu
Umowy.
2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
zezwala – bez składania dodatkowego oświadczenia woli – na dokonywanie wszelkich zmian
w utworach powstałych w wyniku realizacji zlecenia, bez konieczności uzyskania jego dalszej
zgody, o ile zmiany takie uzasadnione będą potrzebami Zamawiającego oraz dokonywane
będą przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający
nabywa własność wszelkich oryginałów i egzemplarzy utworów, do których nabywa prawa
autorskie.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia prac określonego w § 3 ust. 1 w
wysokości 0,07 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
b) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac (w tym uzyskania ostatecznej i
bezwarunkowej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) określonego w § 3
ust. 1 w wysokości 0,07 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad do dnia faktycznego usunięcia;
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
brutto;
e) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej
20 dni lub nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 20 dni od
dnia przekazania placu budowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto;
f) za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w
każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek
twierdzenia takiego uchybienia;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem że Strony wyłączają obowiązek zapłaty
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kary umownej zastrzeżonej tym postanowieniem umownym, w przypadku wypowiedzenia
bądź rozwiązania umowy o dofinansowanie niniejszego Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego,
niezależnie od naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne, O których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia
noty obciążeniowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych
kar umownych bezpośrednio z przedstawionej do zapłaty faktury Wykonawcy.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy.
§ 12
Kluczowy personel
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych Przedmiotem Umowy
będą p. ………………. oraz p. ……………………. .
2. Zamawiający powoła Inspektora nadzoru, o czym zawiadomi Wykonawcę na piśmie.
3. Osoba wymieniona w ust. 2 jest uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z realizacją zadania, niezbędnych dla prawidłowego oraz zgodnego z Umową, dokumentacją i
przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym dla funkcji
inspektora nadzoru przepisami prawa budowlanego.
4. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych Przedmiotem Umowy będzie:
p. ……………………
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie wymagają
uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 13
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o jednej z poniżej wymienionych
okoliczności:
a) Wykonawca nie wykonuje lub rażąco nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy pomimo
pisemnego zwrócenia mu uwagi na powyższe i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
b) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, gdy Wykonawca utracił płynność
finansową, dokonana została cesja całości lub części majątku Wykonawcy na rzecz
wierzycieli lub w przypadku objęcia jego majątku egzekucją sądową lub skarbową.
c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął lub przerwał realizację Przedmiotu
Umowy przez okres dłuższy niż 20 dni w stosunku do przewidzianego w Harmonogramie
terminu.
d) Wykonawca nie wykonał zobowiązania o którym mowa w § 14 ust. 1.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót stanowiących Przedmiot Umowy lub z
ich ukończeniem w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w
czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstąpić jeszcze przed upływem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
wykonanych robót i dokonania wspólnie z Zamawiającym ich inwentaryzacji zgodnie ze
stanem na dzień odstąpienia, co powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem
podpisanym przez obie Strony. Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
Wykonawca nie weźmie udziału w przedmiotowej inwentaryzacji, to Wykonawca jest
11

uprawniony do jednostronnego jej przeprowadzenia i sporządzenia protokołu na tą
okoliczność, który będzie miał moc wiążącą dla Stron.
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. W ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawarcia
Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zaproponowanej w
ofercie tj. pieniądzu lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na łączną sumę w
wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego niniejszą Umową, w kwocie:
…………..… złotych, (słownie), w podziale na 70 % i 30 % sumy zabezpieczenia.
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót.
Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu gwarancji.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 70%, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, wówczas bieg terminu, o którym
mowa w ust. 2 ulega zawieszeniu.
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 30%, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w
trakcie okresu gwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, wówczas bieg
terminu, o którym mowa w ust. 2 ulega zawieszeniu.
5. Zabezpieczenie w gotówce, należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego o nr:
………., prowadzonego w Banku…………. Wpłacona kwota nie podlega oprocentowaniu i
zostanie zwrócona Wykonawcy w terminach określonych w niniejszej Umowie w wartości
nominalnej.
6. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z
tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od
zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową
do pokrycia tych roszczeń.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem roszczeń Zamawiającego z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności
Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikający z konieczności przedłużenia umowy.
§ 15
Podwykonawcy
1. Wykonawca może posłużyć się przy realizacji niniejszej Umowy Podwykonawcami.
2. Wykonawca wymaga, aby Podwykonawca posiadał odpowiedni potencjał techniczny
niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy siłami własnymi lub zleci część robót,
zgodnie z zakresem wskazanym w ofercie Podwykonawcom.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, Dalszych
Podwykonawców i wszelkich innych osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy
realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne.
5. Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczególności
spełniać wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawierać
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bezwzględny wymóg dokonywania zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, O której
mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę. Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze jej
dokonania i umożliwia mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 10. Termin zgłaszania uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od dnia
doręczenia ww. informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.
b) Wstrzymać płatność kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy tub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. W takim
wypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu wstrzymania płatności.
c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych.
17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust. 16, wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostaje
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wstrzymana w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.
18. Płatność ostatniej części wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy
dopiero po całkowitym uregulowaniu wszelkich płatności na rzecz Podwykonawców i
przedstawieniu stosownych oświadczeń przez nich złożonych, które będą jednoznacznie
potwierdzały otrzymanie wszelkich należnych im świadczeń (wymagalnych i
niewymagalnych) z tytułu danej umowy podwykonawczej.
19. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 16-18, nie
biegną terminy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują za ten
okres odsetki ustawowe,
§ 16
Zmiana umowy
1. Dopuszcza się zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a) Terminy wykonania robót przedłuża się ile przeszkoda spowodowana jest :
− przez okoliczność, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający,
− przez siłę wyższą,
− przez wstrzymanie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
− zawieszenia robót przez Zamawiającego,
− wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich
wykonaniu bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę. Podstawą
do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy dostarczony Zamawiającemu lub
oświadczenie Zamawiającego o konieczności zawieszenia robót.
b) Zmiany podwykonawców - po akceptacji Zamawiającego.
c) Zmiany jakichkolwiek przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych, mających wpływ na realizację umowy.
d) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami - po
akceptacji Zamawiającego.
e) Konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających
lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może
ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót
zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć
zmiany terminu wykonania umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności i wprowadzone zostaną do umowy odpowiednim aneksem.
2. Dopuszczalne są zmiany niniejszej Umowy, w tym również w odniesieniu do wynagrodzenia
oraz terminów realizacji, pod warunkiem, że wynikają one z obiektywnych przyczyn o
technicznym charakterze lub decyzji właściwych organów i/lub instytucji publicznych.
Przedmiotowe zmiany wprowadza się poprzez aneksy do umowy w oparciu o podpisane
obustronnie Protokoły Konieczności.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich
zmianach w zakresie reprezentacji, bądź danych teleadresowych firmy. W przypadku braku
informacji o powyższych zmianach wszelkie doręczenia na dotychczasowy adres będą
uznawane za skutecznie doręczone.
8. Przez Dokumenty Umowne należy rozumieć Umowę wraz z stanowiącymi jej integralną część
załącznikami:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Harmonogram robót,
2) Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.
3) Załącznik nr 3 - Kopia polisy OC.

Zamawiający

Wykonawca
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