Dziemiany, 8 stycznia 2016 r.
NR SPRAWY: ZO/1/01/2015
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Dziemiany prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie
dokumentacji projektowo – przygotowawczej na potrzeby realizacji zadania pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych w Gminie Dziemiany
poprzez termomodernizację budynku urzędu gminy”, ubiegającego się o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, działanie 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne.
w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i
1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
NIP 591-15-67-754
REGON 191675132
fax (58) 688-01-28
e-mail: ug@dziemiany.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zaproszenia do składania ofert z
zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
2. Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146
z póź. zm.)
3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonanie
dokumentacji
projektowo
–
przygotowawczej na potrzeby realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności
energetycznej
obiektów
publicznych
w
Gminie
Dziemiany
poprzez
termomodernizację budynku urzędu gminy”, ubiegającego się o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, działanie 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne.

2. Zakres dokumentacji winien obejmować:
a) wykonanie kompleksowego audytu energetycznego oraz audytu efektywności
energetycznej termomodernizacji budynku urzędu gminy w Dziemianach
zawierającego m.in.:
- audyt termomodernizacyjny,
- ocenę bryły budynku,
- ocenę systemu grzewczego,
- ocenę systemu przygotowania c.w.u.,
- ocenę oświetlenia,
- ocenę instalacji elektrycznej,
- ocenę wentylacji,
- ocenę istniejących źródeł energii wraz z możliwością wykorzystania lokalnych
OŹE,
- analiza kosztów zakupu energii i zakupu wody,
- monitoring działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach, w
tym analiza skutków stosowanych rozwiązań wpływających na efektywność
energetyczną budynków i zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej,
- ocena sprawności energetycznej budynków i racjonalności kosztów zakupu
energii i wody, w tym rozwiązań stosowanych w tym zakresie w budynkach,
- opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących warunków zakupu energii
elektrycznej,
- opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie poprawy efektywności
energetycznej budynków oraz racjonalizacji zużycia wody (wykonanych
zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i podanych optymalizacji), w tym
propozycji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w
tych budynkach,
- dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru
optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wraz z
kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej
określonej w przepisach,
- opracowanie propozycji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku
z uwzględnieniem finansowania przez fundusze zewnętrzne w szczególności
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020
b) opracowanie
wielobranżowego
projektu
budowlanego
wykonania
termomodernizacji budynku urzędu gminy w Dziemianach zawierającego m.in.:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i poddasza nieużytkowego budynku,
- zaprojektowania pompy ciepła jako źródła ogrzewania obiektu,
- częściową modernizację istniejącej kotłowni,
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami w obiekcie,
- zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu.
Uwaga: Wykonawca do dnia wymaganego terminu realizacji zamówienia winien uzyskać
decyzję pozwolenia na budowę bądź dokonać zgłoszenia robót z oświadczeniem o nie
wyrażaniu sprzeciwu przez Starostę.
c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i specyfikacji
technicznych warunków wykonania i odbioru robót

Kosztorys inwestorski należy sporządzić, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8.06.2004 r.) W przypadku braku ceny
jednostkowej zgodnie do Rozporządzenia cenę jednostkową należy ustalić na podstawie
kalkulacji indywidualnej. Kalkulacje dołączyć do kosztorysu inwestorskiego.
Przedmiary robót należy sporządzać w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze,
dane wynikające z ekspertyz technicznych i planu zagospodarowania terenu oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, i zestawienia
wyposażenia obiektów. Przedmiary robót mają obejmować zestawienie planowanych
robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót
lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących
w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót: w oparciu o
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dz. U. Nr 202, poz. 2072 w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego. Opracowanie ma zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagane właściwości materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru.
Tworząc dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonawca – projektant
ma
obowiązek opisać przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art.
29 i 30.
d) opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania
Studium wykonalności musi być sporządzone zgodnie z wytycznymi do studiów
wykonalności dostępnymi na stronie internetowej Programu www.rpo.pomorskie.eu,
stanowiącymi załącznik nr 3 do Zasad Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do
regulaminu konkursu 10.2.1 zamieszczonymi na stronie http://www.rpo.pomorskie.eu//nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-ramachpoddzialania-10-2-1-efektywnoscenergetyczna-wsparcie-dotacyjne-rpo-wp-2014-2020#.
IV.

WYMAGANE TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostarczenie kompletnej dokumentacji w 4 egz. wersji papierowej i formie
elektronicznej do dnia 27 stycznia 2016 r.
2. Dostarczenie oryginału decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót do dnia
29 stycznia 2016 r.

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu złączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
3. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta, powinna zostać opatrzona
pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
4. Cenę oferty należy przedstawić jako cenę brutto (netto + podatek VAT) w złotych
polskich.
5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją całego zamówienia.
6. Wraz z formularzem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 wykonawcy składają:
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
 wypełniony załącznik nr 2 – wykaz usług,
 wypełniony załącznik nr 3 – wykaz osób.
7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w
postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
8. Koperta winna być zaadresowana na dane Zamawiającego i posiadać oznaczenie:
„OFERTA: wykonanie dokumentacji projektowo – przygotowawczej na potrzeby
realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych
w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizację budynku urzędu gminy”,
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2.1 Efektywność
energetyczna-wsparcie dotacyjne.
Nie otwierać przed dniem 12.01.2016 r. przed godz. 10:15”.
9. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:
Urząd Gminy w Dziemianach
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
pok. nr 14 (sekretariat)
2.
3.
4.
5.
VII.

Termin składania ofert upływa dnia 12.01.2016 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.01.2016 r. o godzinie 10:15.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium.
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100%
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium:

- cena oferty 100 %.
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.
Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru.
Cmin
CCx = ---------- x 100 pkt. x 100%
Cx
gdzie:
CCx - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) realizacji
zamówienia
Cx
- cena brutto (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest
obliczany minimalna
Cmin - cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu, spośród ofert ważnych i nie
odrzuconych
Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania
zaokrągleń.
2. Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty przedstawiona w „Formularzu oferty”.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.
4. Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
VIII.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
stanowisko
Podinspektor d/s inwestycji
imię i nazwisko
Mariusz Synak
tel.
058 688 00 22
fax.
0 58 688 01 28
e-mail
msynak@dziemiany.pl
w terminach
godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

IX.

1.
2.
3.
4.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA SĄ:

Wzór formularza ofertowego - zał. nr 1
Wzór formularza – wykaz usług - zał. nr 2
Wzór formularza – wykaz osób - zał. nr 3
Wzór umowy – zał. nr 4

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Wójt Gminy
/-/
Leszek Pobłocki

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert cenowych

..............................................
(miejscowość i data)
...............................................
(pieczątka firmy)
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
Siedziba:

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

Nr NIP:…………………………………., Nr REGON………………………………….
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Numer telefonu:
......... ......................................
Numer faksu:
...............................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację usług związanych z wykonaniem
dokumentacji projektowo – przygotowawczej na potrzeby realizacji zadania pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych w Gminie Dziemiany
poprzez termomodernizację budynku urzędu gminy”, ubiegającego się o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, działanie 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne.
oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem i wymogami określonymi w Zaproszeniu
do składania ofert, za kwotę:
Łączna wartość oferty:
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł
(Słownie:.....................................................................................................................……)
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł
(Słownie:............................................................................................................................)
w tym:
Lp.
Nazwa opracowania
1 Audyt energetyczny
2 Projekt budowlany wraz z kosztorysem
inwestorskim i specyfikacją techniczną
warunków wykonania i odbioru robót
3 Studium wykonalności
Razem:

Cena netto

Cena brutto

Oświadczamy, że :
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:
Dostarczenie kompletnej dokumentacji w 4 egz. wersji papierowej i formie elektronicznej
do dnia 27 stycznia 2016 r.
Dostarczenie oryginału decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót z
oświadczeniem o nie wyrażaniu sprzeciwu przez Starostę do dnia 29 stycznia 2016 r.
Termin płatności za usługę: 30 dni (od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego)
Ponadto oświadczam/y, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Ubiegając się o zamówienie publiczne, pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
spełniamy warunki dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4. Ubiegając się o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
5. Zawarty w Zaproszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy
według wzoru, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie
zobowiązań
umowy:...........................................................................................tel.
kontaktowy: .................................................
Do oferty zostały dołączone następujące załączniki
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten składa każdy z nich.
2. Wypełniony załącznik nr 2 – wykaz usług,
3. Wypełniony załącznik nr 3 – wykaz osób.

……...................................................................
(czytelny podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia ofert cenowych

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
USŁUG od 2009 roku *
Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. ................................................

Lp.

Opis wykonanych usług
odpowiadających warunkowi
wiedzy i doświadczenia

Daty

wartość brutto [zł]
wykonania

Nazwa i adres
Zleceniodawcy

* Należy wykazać jedynie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – które
zostały zrealizowane od 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

Do Wykazu należy dołączyć
wyszczególnionych powyżej usług.

……………………..
Miejscowość i data

dokumenty

potwierdzające

należyte

wykonanie

...................................................
Czytelny podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia ofert cenowych

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. ................................................

Lp

Zakres wykonywanych
czynności oraz
przewidywana funkcja
w realizacji zamówienia

1.

Kwalifikacje
zawodowe

Podstawa
do dysponowania
osobami *)

Zasób własny, którym
dysponuję
/ zasób innego
podmiotu, którym będę
)
dysponować**

2.

Zasób własny, którym
dysponuję
/ zasób innego
podmiotu, którym będę
)
dysponować**

3.

Zasób własny, którym
dysponuję
/ zasób innego
podmiotu, którym będę
)
dysponować**

4.

Zasób własny, którym
dysponuję
/ zasób innego
podmiotu, którym będę
)
dysponować**

……………………..
Miejscowość i data

*)

Imię i Nazwisko;
Wykształcenie

Opis posiadanego
wykształcenia,
kwalifikacji
zawodowych,
doświadczenia

zaznaczyć odpowiednie

...................................................
Czytelny podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA nr ................. (projekt)
zawarta w dniu ........................... w Dziemianach pomiędzy:
Gminą Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez Leszka Pobłockiego – Wójta Gminy
a przedsiębiorstwem: ............................................... z siedzibą: ……………… ul. ……………..,
NIP ..................., REGON ....................... zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………………….................................................................... – Właściciela.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z. U z 2013 r., poz. 907, ze zm.) na wykonanie dokumentacji
projektowo – przygotowawczej na potrzeby realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności
energetycznej obiektów publicznych w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizację budynku
urzędu gminy”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2.1 Efektywność
energetyczna-wsparcie dotacyjne

została zawarta umowa o następującej treści:

Definicje Użyte w niniejszej umowie pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi
objaśnieniami:
a) „Cena” – wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
b) „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.
c) „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie z
warunkami SIWZ.
d) „Dokumentacja projektowa”- zgodnie z definicją ustawy Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi.
e) ”Umowa/ Kontrakt” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i
Wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony.
f) „Wykonawca” – podmiot lub podmioty gospodarcze, realizujące wspólnie zamówienie, z
którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych we wzorze Umowy,
załączonym do SIWZ.
g) „Zamawiający” – jest to Gmina Dziemiany.
§ 1.
Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego
usługi
dotyczących
wykonania
dokumentacji
projektowo
–
przygotowawczej na potrzeby realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności
energetycznej obiektów publicznych w Gminie Dziemiany poprzez termomodernizację
budynku urzędu gminy”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2.1
Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne
2. Zakres przedmiotu winien być zgodny z trescią zapytania ofertowego i zawierać:
a) wykonanie kompleksowego audytu energetycznego oraz audytu efektywności
energetycznej termomodernizacji budynku urzędu gminy w Dziemianach
b) opracowanie
wielobranżowego
projektu
budowlanego
wykonania
termomodernizacji budynku urzędu gminy w Dziemianach
c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i specyfikacji
technicznych warunków wykonania i odbioru robót
d) opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania zgodnego z
RPOWP 2014-2020
§ 2.
Podstawowe oświadczenia stron, prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace
będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej
kategorii prac projektowych.
2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym Przedstawicielom Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest
treścią uwag i wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących
sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.
3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją
przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy
dokumentacji określonej w § 1 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa
majątkowe do tej dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co
oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do
wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz
fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
b) zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach,
c) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
e) publiczne wystawianie (prezentacja).
4. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej
dokumentacji projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu
wszelkich nośników oraz technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz
wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
5. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów – autorów
dokumentacji projektowej .
§ 3.
Termin realizacji umowy i odbiór dokumentacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- dostarczenia kompletnej dokumentacji w 4 egz. wersji papierowej i formie elektronicznej do
dnia 27 stycznia 2016 r.
- dostarczenie oryginału decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót do dnia wraz z
oświadczenie o braku sprzeciwu wydanego przez Starostę do dnia 29 stycznia 2016 r.
2. Przez wykonanie dokumentacji Strony rozumieją przekazanie Zamawiającemu przez
Wykonawcę w powyższym terminie wszystkich dokumentów (projektów i pozostałych
dokumentów w umówionych ilościach i formie), określonych w SIWZ, potwierdzone
podpisanym przez Strony protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
jest siedziba Zamawiającego (miejsce spełnienia świadczenia).
4. Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania,
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone Zamawiającemu, z
zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania odbioru prac
projektowych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.
6. W przypadku błędów i uchybień w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie, a termin odbioru liczony jest od ponownego
przekazania dokumentacji zgodnie z ust 4.

§ 4.
Wynagrodzenie i termin płatności
1. Płatnikiem niniejszej umowy jest Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400
Kościerzyna - na mocy Umowy Partnerstwa „Kościerskie Partnerstwo na rzecz rozwoju
społeczno – gospodarczego” z dnia 29 listopada 2013 i Aneksu nr 1 do umowy z dnia 16 lipca
2014 roku.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
- netto: .....................................................
- podatek VAT: ..........................................
- brutto: .....................................................
- słownie brutto: ..........................................
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
4. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 3.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w drodze polecenia przelewu na rachunek
bankowy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
Zamawiającemu wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego.
6. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa
w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym.
8. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z kwoty należnej
Wykonawcy, związanej z realizacją niniejszej umowy – powiadamiając Wykonawcę o
skorzystaniu z tego uprawnienia.
§ 5.
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
2) Zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy.
3) Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych
zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby
wpłynąć na wykonanie umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy prawidłowo i terminowo, na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
2) Przedstawiania ewentualnych propozycji zmian w stosunku do zawartej umowy zawsze,
gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji lub eksploatacji projektowanej
inwestycji.
3) Informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy
realizacji dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiających się zagrożeń, przy usunięciu,
których może być pomocne działanie Zamawiającego.
4) Udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektową, w terminie 3 dni
od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania bądź w innym odpowiednim terminie
określonym przez Zamawiającego.
5) Poprawienia wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku
zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej
przez wszelkie uprawnione organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania
zmierzającego do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji,
6) Udzielenia gwarancji jakości w formie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją.
§ 6.
Podwykonawcy
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej zawrzeć
umowę o podwykonawstwo usług.
2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane świadczenie.
3. Umowa o podwykonawstwo usług z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą może być
zawarta przy zachowaniu zasad określonych w ustawie pzp.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
5. Wykonawca zamierza powierzyć część usług podwykonawcom w zakresie określonym w
ofercie z dnia ............ W przypadku gdyby konieczność powierzenia podwykonawcom
realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy o
podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie.
6. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy należne wynagrodzenie za wykonane usługi najpóźniej w
terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentów stanowiących podstawę do żądania zapłaty
zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo.
7. Wykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Wraz z umową z Podwykonawcą Wykonawca składa oświadczenia, w których on
i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż nie później niż w terminie 7 dni
od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują pisemnie o tym fakcie
Zamawiającego.
8. Płatnik może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu oświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmiany.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag przez wykonawcę.
Termin na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
doręczenia informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11. w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
14. Ze względu na ustalenie płatności po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, a przed
dokonaniem płatności za wykonaną usługę Wykonawcy Zamawiający lub Płatnik, ma prawo
do występowania do podwykonawców o informację czy Wykonawca nie zalega
wobec nich z płatnościami w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy a podwykonawca
ma obowiązek udzielić takiej informacji.
15. Jeżeli podwykonawca udzieli Zamawiającemu lub Płatnikowi zgodnie z ust. 14. informacji, że
za dany zakres prac Wykonawca nie zalega wobec niego z płatnościami, to w przypadku
późniejszego wystąpienia podwykonawcy do Zamawiającego z roszczeniem płatności za
wskazany w informacji zakres prac, Zamawiający ma prawo uznać takie roszczenie jako
niezasadne.
§ 7.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości w formie
nadzoru autorskiego na wykonane prace projektowe.
2. Okres obowiązywania gwarancji jakości na wykonaną dokumentację rozpoczyna swój bieg od
dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji na wykonaną i przekazaną dokumentację, dołączając
dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady dokumentacji w ten sposób, że okres obowiązywania rękojmi wynosi 6 lat od dnia
podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji jakości ujawnią się wady dokumentacji, Wykonawca
zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o tych
wadach przez Zamawiającego na piśmie.
6. Jeżeli wady ujawnione w okresie rękojmi nie dadzą się usunąć lub Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zlecić
usunięcie ujawnionych w okresie gwarancji wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar
umownych.
7. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanej
dokumentacji, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty
wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
8. Zobowiązuje się Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go do udzielania
odpowiedzi, wyjaśnień na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty
budowlane w oparciu o dokumentacje projektową.

§ 8.
Kary umowne
1. Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są
zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w terminach określonych w § 3 pkt 1a) w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia oraz § 3 pkt 1b) w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych usług nie odpowiada obowiązującym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru dokumentacji projektowej w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego;
5) za brak zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego;
6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
opóźnienia;
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego;
8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego;
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego.
4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.
3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć
następujących elementów umowy:
1) parametry przedmiotu zamówienia i inne:
a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) aktualizacji rozwiązań technologicznych,
c) zmiana kluczowego personelu,
d) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie leży w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
e) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu usług nie wskazanych w ofercie
jako planowany do powierzenia Podwykonawcom.

§ 10.
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli:
a) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający
może wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3) Prawa Budowlanego,
4) przepisy wykonawcze do w/w. ustaw.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. z przeznaczeniem:
jeden dla Wykonawcy; dwa dla Zamawiającego.
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