
 
 

 

  Nr zamówienia IN.271.17.2019.I    Łubnice, dnia 26.09.2019 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Łubnice zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu  

„Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice” 

 

Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich m.in. o sale 

matematyczno-przyrodnicze 

 

 

Zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej         

wraz z przedmiarem robót oraz materiałami niezbędnymi do uzyskania prawomocniej 

decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gacach 

Słupieckich zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 303/1, 303/2, 302 o sale 

matematyczno-przyrodnicze 

Zakres opracowania obejmuje: 

a) wykonanie dokumentacji niezbędnej  do uzyskania prawomocniej decyzji o pozwoleniu 

na budowę , 

b) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,  

c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

e) wykonanie kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF 

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:  

 projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże zgodnie m.in. z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, łącznie z projektem zagospodarowania terenu w ilości 5 egz. (dla 

uzyskania pozwolenia na budowę), 

 projekt wykonawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

ilości – 5 egz. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem 

dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 5 egz.  



 
 

 

 kosztorysy inwestorskie w ilości po 2 szt. 

 przedmiary robót w ilości po 2 szt. 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 szt. 

 wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać 

projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiary  robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. 

 Pozostałe niezbędne dokumenty  do uzyskania prawomocniej decyzji o pozwoleniu 

na budowę . 

 

KOD CPV: 71000000-8 

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 

Tryb postępowania i wyboru Wykonawcy. 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Do udzielania zamówienia 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie                      

z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy wraz z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 

07 października 2019, godz.10.00” osobiście do sekretariatu, kurierem lub przesłać 

pocztą na adres: Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice    w terminie 

do dnia 07 października 2019 r. do godziny 10.00. O zachowaniu terminu złożenia 

oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferta otrzymana po upływie terminu 

składania ofert nie będzie rozpatrywana.  

Otwarcie ofert nastąpi 07 października 2019 r. o godzinie 10.15. 

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na formularzu ofertowym o treści 

załącznika nr 2  do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi 

odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią 

załączniki do oferty. 

3. Wykonawca przed upływem terminu do złożenia oferty może zmienić lub wycofać 

ofertę. 

4. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio                        

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5. Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca. 

6. Oferta może być przez wykonawcę złożona na wykonanie wszystkich bądź tylko 

poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 



 
 

 

 

Kryterium oceny ofert: 

1. Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z 

wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej 

oferty.  

 Cena: 100%.                                                                  

2. Kryterium Cena oferty będzie obliczona wg wzoru:              

                                                         

A = (najniższa cena/cena badanej oferty) x waga x 100                                      

gdzie A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena       

  

Przy ocenie w kryterium „cena” wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie 

punktowana oferta z najniższą ceną brutto. Oferta o najniższej cenie brutto uzyska 100 

punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. 

 

 W przypadku uzyskania przez oferentów równej liczby punktów Zamawiający 

 wezwie oferentów, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie 

 określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty 

 dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

 ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia 

 niższą cenę.  

Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 02 marca 2020 roku. 

Kontakt z Zamawiającym: 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Liliana Pogorzelska (pok. 

nr 8) tel..15 8659236 wew. 1/ e-mail: budownictwo@lubnice.eu 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony 

pisemnie lub e-mailowo o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, na 

warunkach jak w treści załącznika nr 6 do niniejszego zaproszenia. 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy 

we wskazanym terminie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, lub z innych uzasadnionych przyczyn 

 

 



 
 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania lub 

zatrudniają osoby posiadające w/w uprawnienia. 

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia                                      

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie: 

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia                            

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia                            

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej osobą 1 projektanta w odpowiedniej 

specjalności, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia poprzez 

sporządzenie wykazu wg załącznika nr 4 do formularza ofertowego.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów                          

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia                           

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

5. brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania  o udzielenie 

zamówienia:  

 W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone 

 podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez 

 powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

 zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 



 
 

 

 zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  zamawiającego czynności 

 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

 wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli, 

5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić wątpliwości, co do bezstronności. 

 Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wg 

 wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza ofertowego. 

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę w 

niniejszym postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego warunku lub brak dokumentów 

(oferta niekompletna), skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego 

oferty.                            

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
Na ofertę skradają się: 
a) formularz oferty, 
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykaz osób, 
d) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, 
e) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 
f) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, które oddają do dyspozycji Wykonawcy 
zasoby niezbędne do realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, 
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego 
a) koncepcja rozbudowy– Załącznik nr 1 
b formularz oferty – Załącznik nr 2, 
e) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 
nr 3, 



 
 

 

f) wykaz osób – Załącznik nr 4 
g) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 5 
h) Wzór umowy – Załącznik nr 6. 
i) Klauzula RODO – Załącznik nr 7. 
 
     
       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
                                                                                                            Załącznik nr 2 
 

……………………………………, dnia …………………………. 2019 r. 

(miejscowość) 

 

OFERTA 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP, Regon: ………………………….…….……………………………………………….…… 

Tel./faks/email:…………………….………….…………………………………….……………  

 
 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na 

Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu 

„Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice” 

 składam/y niniejszą ofertę.  
 

 

Za wykonanie usługi projektowej Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gacach 

Słupieckich m.in. o sale matematyczno-przyrodnicze 

będącej przedmiotem zamówienia, proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

 

cena netto: ………………………………………… zł. 
słownie: ………………………………………………………………………….. 

podatek VAT: ….. % …………………….………… zł. 

słownie: ………………………………………………………………………….. 

cena brutto: ……………..………………………… zł. 
Słownie: ………………………………………………………………………….. 

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i 

będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową i zostanie zrealizowane w terminie 

do dnia …............................................ 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 
……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

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

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

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

             

      …………………………………………………… 

 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Oświadczam/y, że: 

  
- zapoznałem(am) się z wymogami zapytania ofertowego i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń, 
- uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty                        
i wykonania zamówienia w oferowanym terminie, 
- zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia                         
i uwzględniłem(am) wszystkie elementy w cenie ofertowej, 
- pozostajemy związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

Akceptuję/emy wzór umowy zawarty w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego i w 
przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/emy 

 się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

  

             

     …………………………………………………… 

 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 

 

 

………………………………………, dnia …………………………. 2019 r. 

(miejscowość) 

 

 

………………...........................……… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja/My, niżej podpisany/i …...................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz.................................................................................................. 

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu 

ofertowym, w tym: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania lub zatrudniam/y osoby je 

posiadające, 

2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3. dysponuje/emy odpowiednim potencjałem technicznym, 

4. dysponuję/emy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

5. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 

 

      …………………………………………………… 

 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          Załącznik nr 4 
 

………………………………………, dnia …………………………. 2019 r. 

(miejscowość) 

 

 

…………………………………………….. 

              (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

 
 

l.p. 

 

Imię 
 i nazwisko 

 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

 
Wykształcenie  

i 
doświadczenie 

zawodowe  
w latach 

Numer 
posiadanych 

uprawnień, data 
ich wydania 

 
Podstawa 

do 
dysponowa
nia osobą 

1.  Projektant 
w specjalności 

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

...... 

   

 

 

Do wykazu należy załączyć kserokopie posiadanych uprawnień przez projektanta 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

 

………………………………………………………….. 

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
 
 

2019      Załącznik nr 5  



 
 

 

 

………………………………………, dnia …………………………. 2019 r. 

(miejscowość) 

 

…………………………………………….. 

              (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU 
 

 W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na 
Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu 
„Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice  ja/my niżej 
podpisany/ni oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mojej/naszej oferty 
z udziału w postępowaniu. W odniesieniu do wykonawcy, którego reprezentuję/my nie 
mają miejsca powiązania kapitałowe lub osobowe z zamawiającym lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 pozostawaniu z wykonawcą / zamawiającym w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności.  

 
 
 
 

..................................,          .............................................................. 
 (data)           (podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Załącznik nr 6 
UMOWA - wzór 

 



 
 

 

 
           
zawarta  w dniu             .2019 r. w Łubnicach pomiędzy: 

 
Gminą Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice, w imieniu której działa: 
- mgr inż. Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice  
przy kontrasygnacie  - Izabela Pszczoła – Skarbnika Gminy Łubnice   
zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym  
a  
 
 
zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą,  

 
 

§ 1. 
 

Niniejsza umowa ze względu na brzmienie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia będącego 
przedmiotem umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro, nie podlega rygorom przepisów powołanej wyżej ustawy. 
 

§ 2. 
 

1.W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się  
do opracowania projektu budowlanego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gacach 
Słupieckich m.in. o sale matematyczno-przyrodnicze . 

  2.1. W zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi opracowanie  dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej łącznie z uzyskaniem prawomocnego  pozwolenia na 
budowę.  

  2.2.  Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

  a) projekt budowlany w ilości 5 egz. 
  b) projekt wykonawczy w ilości 5 egz. 
 c) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych  
do    uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi: 

1. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
2. map do celów projektowych; 

 

3. uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Staszowie. 

d) przedmiar robót – 2 egz. 
e) kosztorys inwestorski – 2 egz. 
f)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –2 egz. 
g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- 1 egz.) 
h) oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku 
elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja 
w formie papierowej.  
j) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 



 
 

 

3. Całość dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie składa Wykonawca. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją 
inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie. 
5. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, 
rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję 
oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
6. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z póz.zm.) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowej aktualizacji kosztorysu 
inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników w oparciu, o które 
sporządzono kosztorys. 

8.Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji 
prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach ustalonego 
wynagrodzenia. 

 
§ 3. 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy, jest wynagrodzenie RYCZAŁTOWE brutto, które wynosi……..  PLN   
słownie: (…………….       złotych 00/100 ). Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie 
podlega waloryzacji. 
2. Należność płatna będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy po dostarczeniu 
przedmiotu zamówienia wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, w ciągu 14 
dni licząc od daty otrzymania faktury VAT. 
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT nie wcześniej niż po podpisaniu 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
4. Miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego. 
5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie 
protokół zdawczo-odbiorczy (przekazania) podpisany przez obie strony. 
 
 

 
§ 4. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy  w terminie do 
……………………….. . 
 
 

§ 5. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, aktami prawnymi, sztuką 
budowlaną i wiedzą techniczną oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do 
wykonania dokumentacji  

2. Dokumentacja zostanie opracowana przez projektanta w sposób pozwalający na 
realizację zadania w całości, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych 



 
 

 

uzgodnień, badań, pomiarów, ekspertyz, opracowań itp. 
3. Strony zobowiązane są do współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia oraz   

wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w 
wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
§ 6. 

 
W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego nad prowadzoną 
inwestycją na każde wezwanie Zamawiającego. 

 
 

§ 7. 
 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji 
projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. 
2.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji 
projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
3.Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji 
projektowej niezgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z przepisami 
Prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.  
4.Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji projektowej 
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego 
wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na 
podstawie przedmiotowych opracowań projektowych. 

 
§ 8. 

 
1. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując 
uprawnienia względem Wykonawcy może: 

a)  żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 
zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i 
odstąpi od umowy, 

b) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 
charakter istotny i nie dadzą się usunąć, 
c)   obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, 
lecz nie mają charakteru istotnego. 

2.   W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania   
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 
3. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie 
realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, bądź niemożliwośścciiąą  
iicchh  wwyykkoonnaanniiaa,, to koszty te  pokryje Wykonawca. 
 

 
 

§ 9.  
 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących 
przedmiotu umowy jest: Pani Liliana Pogorzelska. 



 
 

 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących 
przedmiotu umowy jest:…………………………..  

 
§ 10. 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci następujące wysokości kar umownych w 
zależności od zaistnienia określonego zdarzenia: 
a)za odstąpienie od wykonania umowy – 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust. 1 umowy,  przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna odmowę 
jego wykonania lub zwłokę w jego wykonaniu dłuższą niż 30 dni w stosunku do 
ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy, 
b)za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na 

ich usunięcie. 
c)za nieterminowe wykonanie prac – 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 
1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za nieuzasadnione odstąpienie od 

umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
3. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście 

poniesionej szkody, Zamawiający oraz Wykonawca mają prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 

 
§ 11. 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu. 

§ 12. 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca, nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych.  
 

§ 13.  
 

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

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 15. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 



 
 

 

 

 

 
 
        KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Załącznik nr 7 
 
 
KLAUZULA RODO 



 
 

 

  
1. 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łubnice, Łubnice 66a, 
 28-232 Łubnice, 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Tomasz Urbanowicz tel .15 8659236  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
 związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Gacach Słupieckich m.in. o sale matematyczno-przyrodnicze 
 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 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. c RODO.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników, 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
2.  Ponadto administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
 informacyjnego z art. 13 RODO, jest również: 

A. Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 



 
 

 

  - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 
  - podwykonawcy /podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

 jednoosobową działalność gospodarczą, 
  - pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

 osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
  - członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

 fizyczną (np. dane osobowe zamieszczane w informacji KRK), 
 B. Podwykonawca / podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
 bezpośrednio pozyskał. 
 
 W związku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania 
danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

 


