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Nr sprawy ILO 323.4.2021 

 

 

Zamawiający: 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju  

ul. Tadeusza Kościuszki 41/43 

23 – 400 Biłgoraj 

tel. (+48) 84 686 04 42 

e-mail: loonz@lbl.pl    
NIP 918 199 38 47 

REGON: 950451342 

Obsługę postępowania prowadzi I Liceum Ogólnokształcące  im. ONZ w Biłgoraju  

czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 - 15.30  
 

 

 

 
 

 

 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Rozbiórkę byłego składu 

opału przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju”. 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej kwoty 

130 000 zł 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Biłgoraj, dnia: 23.08. 2021 r.                 Zatwierdził: 

 

                p.o. DYREKTOR 

                mgr Jolanta Rycyk 

 

                                                                                             ……………..….. 
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Rozdział I - Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju  

ul. Tadeusza Kościuszki 41/43 

23 – 400 Biłgoraj 

tel. (+48) 84 686 04 42 

e-mail: loonz@lbl.pl 

NIP: 918 199 38 47 

REGON: 950451342 

Obsługę postępowania prowadzi  I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju  

czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poniżej kwoty  

130 000,00 zł - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.) nie stosuje się. 

 

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej pod nazwą „Rozbiórka byłego składu opału przy budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju”, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót budowlano – rozbiórkowych objętych dokumentacją projektową. 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszych IWZ. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje opracowanie: 
 

1) inwentaryzacji istniejącego obiektu składu opału i terenu, dokumentacji oraz 

ekspertyz technicznych w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz sporządzenie mapy do celów projektowych, 

2) projektu budowlanego w tym: projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie wymaganym do uzyskania 

decyzji pozwolenia na rozbiórkę, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego – 5 kpl, 

3) projektu technicznego w zakresie wymaganym i potrzebnym do wykonania 

wszystkich robót budowlano-rozbiórkowych – 3 kpl, 

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 kpl, 

5) przedmiaru robót ze szczegółowym wyliczeniem ich ilości oraz podziałem na 

elementy robót – 1 kpl, 

6) kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich robót wynikających z dokumentacji 

projektowej - opracowanych zgodnie z aktualnymi przepisami z podziałem na 

poszczególne elementy robót – 1 kpl, 

7) wersji elektronicznej powyższych opracowań – 1 kpl, 

8) uzyskanie wszystkich wymaganych warunków technicznych, dokumentów 

pomocniczych, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, opinii, warunków przyłączeniowych 

oraz innych postanowień koniecznych i niezbędnych do opracowania przedmiotu 

zamówienia i uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz późniejszej realizacji       

i wykonania robót. 
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3. Projekt budowlany musi być zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.) oraz zapisami 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 
 

4. Okres gwarancji i rękojmi. 

 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot 

zamówienia na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego. 

2) Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks Cywilny. 

 

 Okres rękojmi za wady w przedmiocie zamówienia wynosi 2 lata i liczony 

będzie  od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

 

Rozdział IV - Termin realizacji zamówienia. 

 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia 

umowy. Za dzień wykonania całego zamówienia uznaje się dzień odbioru końcowego prac 

projektowych potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez 

Zamawiającego.   

 

2. Płatność faktury końcowej nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury.  

 

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu.  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określony 

przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący: 

 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 

 

- w okresie ostatnich 5 lat (liczonym wstecz od dnia w którym upływa termin 

składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowo – 

kosztorysowe związane z budową, przebudową, rozbudową budynków. 

 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 

składa dokumenty wymienione w Rozdziale VI IWZ. 

3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu                  

o złożone dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”. 
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Rozdział VI - Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału  

w postępowaniu.  
 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży wraz 

z ofertą: 

 

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (liczonym wstecz od dnia w którym 

upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, polegających na wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowo 

– kosztorysowych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją  

budowli wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,  

a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 

IWZ. 
  

Rozdział VII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego:loonz@lbl.pl; Nr faksu: 84 686 04 42 

 

Dla złożenia oferty cenowej wraz załącznikami wymagana jest forma pisemna. 
 

W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem 

lub pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 

Do kontaktów z wykonawcami uprawnieni są: 

 

p.o. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ mgr Jolanta Rycyk , tel. 84 686 04 42.  

 

Rozdział VIII - Termin związania ofertą. 

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział IX - Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:  

 

 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych i 00/100)   

 

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą. 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) gwarancjach bankowych,  
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3) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Bank Spółdzielczy w Biłgoraju  

Nr 50 9602 0007 0000 0521 2000 0011 
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie polecenia przelewu do oceny dochowania 

terminu jego wniesienia przyjęta będzie data wpływu środków pieniężnych na podany 

wyżej rachunek bankowy Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać:    

„Wadium na przetarg – Opracowanie dokumentacji dla I LO im. ONZ  

w Biłgoraju” 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w formie papierowej oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia.   

9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia beneficjentem 

dokumentu wadialnego zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji powinien być: 

Powiat Biłgorajski. ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj NIP 918-199-38-47, 

REGON – 950369014. 

10. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno ono 

zawierać w swojej treści w szczególności bezwarunkowy nieodwołalny obowiązek 

zapłaty całości sumy wadium na pierwsze oświadczenie Zamawiającego, że zaszła jedna 

z okoliczności określonych w ust. 16 poniżej. Zamawiający zaznacza, że z treści 

poręczenia/gwarancji ma wynikać obowiązek zapłaty na samo oświadczenie 

Zamawiającego, że wadium jest wymagalne. 

11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

12. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium Wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza;  

13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z Wykonawcą.  

14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone  

o koszty prowadzenia rachunku poprzez bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez wysłane 

listownie dokumentu za pośrednictwem operatora pocztowego. 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 

z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
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Rozdział X - Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę napisaną w języku polskim zgodnie  

z wzorem określonym formularzem ofertowym załączonym do dokumentacji 

postępowania stanowiącym Załącznik Nr 2 do IWZ oraz podpisaną przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz, przy czym podpis lub 

podpisy powinny być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 

2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz zaparafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być 

naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

3. Do Formularza ofertowego należy dołączyć: 
 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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. 

2) Wykaz wykonanych usług wg. wzoru określonego Załącznikiem Nr 3. 

3) Oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię pełnomocnictwa dla osoby lub osób 

reprezentujących wykonawcę, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika lub ofertę 

składają podmioty występujące wspólnie. 

4) Dokument wadialny lub potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego.  

 

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2021 r. do godz. 13
00

 w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 128 ( sekretariat), ul Tadeusza Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj.  

2. O terminie złożenia oferty nie decyduje data stempla pocztowego, lecz faktyczna data 

i godzina wpływu oferty do pokoju nr 128 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej pieczęcią Wykonawcy  

i zaadresowanej na adres Zamawiającego:  

 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w  Biłgoraju 

23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 41/43 

      z dopiskiem: 

 

„Oferta na przetarg – Wykonanie dokumentacji dla I LO im. ONZ w Biłgoraju”  
- nie otwierać przed dniem 01.09.2021 r. godz. 13

15
. 

 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do IWZ, jako cenę brutto całości zamówienia, wyrażoną 

cyfrowo i słownie z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)                

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 ustawy Kodeks cywilny)  

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

wyrażoną w procentach, właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według 

stanu prawnego na dzień składania ofert.  
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5. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją i odbiorem 

przedmiotu zamówienia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową zgodnie z IWZ. 

6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  

o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019, poz.178), ceną jest wartość wyrażona                   

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 

towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę 

rozumie się również stawkę taryfową. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana cyfrowo.  

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, dla 

celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z tymi przepisami.  

10. W ofercie Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Informacja ma zawierać wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będą prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego, 

wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku oraz wskazanie stawki 

podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

 

Brak informacji w Formularzu Oferty jest równoznaczny, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

Rozdział XIII - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi 

kryteriami oceny ofert. 
 

Lp. Nazwa (opis) kryterium 

Waga - 

procentowe 

znaczenie 

kryterium 

1. C – Cena 60% 

2. 

D - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówienia 

polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej związanej z budową, przebudową, 

rozbudową budowli i odebranych przez inwestora w okresie 

5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

40% 
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Kryterium: C – „Cena” oceniane będzie następująco wg. poniższego wzoru: 

 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:    

 

          cena najniższa spośród wszystkich ofert  

C = ---------------------------------------------------- x 60 

                  cena podana w badanej ofercie 

 

C  – liczba punktów w kryterium cena  

 

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego 

miejsca po przecinku. 

 

W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

1.2 Kryterium D – Doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówienia polegającego na 

wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową, 

rozbudową lub modernizacją otwartych lekkoatletycznych obiektów sportowych – liczba 

wykonanych dokumentacji projektowo – kosztorysowych związanych z budową, 

przebudową, rozbudową lub modernizacją otwartych lekkoatletycznych obiektów 

sportowych i odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

Doświadczenie Wykonawcy 

Liczba  

przyznanych 

punktów - D 

Wykonawca wykonał 2 dokumentacje projektowo – kosztorysowe 

związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją budowli  

odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

0 pkt 

Wykonawca wykonał 3 dokumentacje projektowo – kosztorysowe 

związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją budowli  

odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

20 pkt 

Wykonawca wykonał 4 dokumentacje projektowo – kosztorysowe 

związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją budowli  

odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

40 pkt 

 

 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie liczby wykonanych dokumentacji związanych  

z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją otwartych lekkoatletycznych obiektów 

sportowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do IWZ. 
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Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium, jeśli Wykonawca wykaże się 

doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej trzech dokumentacji projektowo – 

kosztorysowych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją otwartych 

lekkoatletycznych obiektów sportowych i odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowo 

– kosztorysowe związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją otwartych 

lekkoatletycznych obiektów sportowych i odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (niepunktowane).  

Brak podania w Formularzu Oferty liczby wykonanych dokumentacji Zamawiający potraktuje 

jako zadeklarowanie wykonania 2 dokumentacje, o których mowa powyżej i oferta w tym 

kryterium otrzyma 0 punktów. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Rozdział XIV - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.  

 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w/g wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do IWZ. 

 

Rozdział XV – Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna RODO 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym         

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

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”, Zamawiający informuje, że:  

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez 

Zarząd Powiatu w Biłgoraju 

ul. Tadeusza Kościuszki 94 

23 – 400 Biłgoraj 

tel. (+48) 84 688 20 00 

fax. (+48) 84 688 20 09 

e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl 

www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl 

 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, kontakt pisemny 

za pomocą poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza 

Kościuszki 94 23-400 Biłgoraj, pocztą e-mail: iod@bilgorajski.pl; 

http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/


 10 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 

obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 

publicznych spoczywający na jednostkach sektora finansów publicznych; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę – Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp.”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały okres obowiązywania umowy; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

−   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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego); 

−   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) 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.  
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Rozdział XVI - Uwagi końcowe. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji, zmiany warunków postępowania oraz 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Rozdział XVII - Załączniki do IWZ. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz opinią – Załącznik Nr 1  

2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 

3. Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 3 

4. Wzór umowy – Załącznik Nr 4 

5. Mapa sytuacyjno – wysokościowa I LO im. ONZ w Biłgoraju z obszarem inwestycji         

– Załącznik Nr 5 
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Załącznik Nr 1 do IWZ 

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA. 

 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna na temat stanu technicznego 

pomieszczenia technicznego wraz z nawierzchnią asfaltową placu manewrowego przy 

budynku I LO im. ONZ w Biłgoraju. 

 

1.2. Cel opracowania.  

 

Celem niniejszego opracowana jest ocena stanu technicznego elementów 

konstrukcyjnych pomieszczenia technicznego i nawierzchni asfaltowej placu z określeniem 

niezbędnego zakresu remontu przywracającego wartość użytkową elementów budynku. 

W zakres opinii wchodzi: 

a) analiza stanu technicznego budynku, w tym ocena stopnia zużycia poszczególnych 

części budynku, 

b) ocena przydatności części budynku do użytkowania wraz z jego wpływem na dalsze  

funkcjonowanie budynku. 

 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 

 

2.1. Podstawa prawna opracowania. 

Pracę wykonano na zlecenie dyrektora I LO im. ONZ w Biłgoraju. 

2.2. Podstawy techniczne opracowania. 

a) Zlecenie Inwestora 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)  - zwane w treści opisu „warunkami technicznymi”. 

c) Oględziny i wizja lokalna. 

d) Protokół z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku z 05.05.2021r. 

e) Dokumentacja fotograficzna z dnia 19.07.2021r. 

 

3. OPIS OBIEKTU. 

3.1. Lokalizacja budynku. 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest  przy ul. T. Kościuszki 41/43 w Biłgoraju.  

Lokalizację pokazano na rys. nr 1. 

 

3.2. Dane charakterystyczne pomieszczenia technicznego. 

 

Powierzchnia użytkowa– 214,17 m
2
 

Szerokość – 13,11 m 

Długość  -  17,93 m 

Kubatura–  608,25m
3  
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3.3. Dane charakterystyczne placu manewrowego. 

 

Powierzchnia– 213,72 m
2
 

 

3.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

 

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, niski, kwalifikowany do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III. Główne wejście od strony zachodniej. Dojścia do budynku 

utwardzone kostka betonową, na działce znajdują się miejsca postojowe, teren wokół 

budynku częściowo ogrodzony. Na działce objętej opracowaniem znajdują się następujące 

instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna, gazowa, 

elektroenergetyczna. 

 

3.5. Opis poszczególnych elementów pomieszczenia i placu manewrowego. 

Element  Opis 

Fundament - ławy fundamentowe betonowe 

Ściany nośne -murowane ceglane 

Konstrukcja stropu strop monolityczny wylewany 

Tynki wewnętrzne  cementowo - wapienne 

Podłogi  betonowe 

Izolacje p-wilgoc. papa na lepiku asfaltowym 

Plac manewrowy nawierzchnia asfaltowa 

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I 

UŻYTKOWYCH. 

Element  Stan techniczny 

Plac manewrowy – nawierzchnia asfaltowa niezadowalający 

Strop żelbetowy, słupy, podciągi niezadowalający 

Ściany zewnętrzne murowane zadowalający 

Tynki wewnętrzne niezadowalający 

 

Stan ogólny w/w elementów ocenia się jako zły. Stwierdzono liczne uszkodzenia  

w nawierzchni asfaltowej placu i stropu nad pomieszczeniem piwnicznym przy jednoczesnym 

wieloletnim zużyciu materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych oraz wynikające 

z niego uszkodzenia warstw stropowych. Liczne miejsca przenikania wody opadowej do 

przestrzeni pomieszczenia powodują powstawanie wielu przecieków poprzez nieszczelności, 

a tym samym związane z tym wykwity/pleśń, wapienne „stalaktyty” na stropie betonowym  

i ścianach pomieszczenia.  

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdza się następujące wady i usterki  

w nawierzchni placu i stropu betonowego: 



 14 

a) brak szczelności nawierzchni asfaltowej skutkujący wpływaniem wody pod warstwy 

bitumiczne i przenikaniem przez strop do wnętrza pomieszczenia,  

b) wierzchnia warstwa placu mocno spękana z licznymi ubytkami świadczy, że 

nawierzchnia asfaltowa nie była gruntownie i systematycznie remontowana, 

c) nieszczelności spowodowały wnikanie wody do wnętrza stropu, przez co zmieniły się 

warunki wilgotnościowe w pomieszczeniu uwidaczniając liczne zawilgocenia na 

ścianach i stropie a co za tym idzie powstanie grzybów i pleśni, 

d) brak jakiejkolwiek wentylacji w pomieszczeniu dodatkowo wpływa negatywnie na 

warunki cieplno - wilgotnościowe, 

e) brak ogrzewania, docieplenia stropu, wentylacji (duże różnice temperatur pomiędzy 

wnętrzem pomieszczenia a środowiskiem zewnętrznym) powoduje powstawanie 

zjawiska skraplania pary wodnej na ścianach i stropie. Występuje duże 

prawdopodobieństwo wystąpienia powierzchniowej kondensacji pary wodnej 

uzależnionej od stopnia wilgotności powietrza oraz temperatury występującej 

w pomieszczeniu. Skroplenie pary wodnej z powietrza wewnątrz obiektu jest 

wynikiem obniżenia temperatury na zewnętrznej części przegrody (stropu) poniżej 

wartości określanej jako temperatura punktu rosy. Punkt rosy zmniejsza się wraz ze 

spadkiem wilgoci przy jednoczesnym wzroście temperatury w pomieszczeniu. 

a) zalewanie pomieszczenia w czasie opadów poprzez ubytki w stropie  

i niezabezpieczone otwory  i wolne przestrzenie włazów studziennych, 

b) widoczne korozje odsłoniętego zbrojenia podciągów prawdopodobnie wynikiem 

niezastosowania odpowiedniej otuliny prętów zbrojeniowych podczas betonowania 

stropu a panujący obecnie mikroklimat w pomieszczeniu tę korozję potęguje.  

 

5. SKUTKI WYNIKAJĄCE Z USTEREK. 

 

Nieszczelności w nawierzchni asfaltowej spowodowały znaczne zawilgocenia ścian  

i stropu wewnątrz budynku. Poprzez nieszczelności woda przedostająca się do wnętrza 

budynku spowodowała pojawienie się grzybów i pleśni, które są groźne dla zdrowia osób 

przebywających w obiekcie.  Dodatkowo woda poprzez nieszczelności może dostać się do 

instalacji elektrycznej, a co za tym idzie może stwarzać dodatkowe zagrożenie tj. porażenia 

prądem osób użytkujących budynek. W związku z tym Użytkownik był zmuszony do 

wyłączenia z użytkowania tego pomieszczenia. 
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Brak bieżącej konserwacji i remontów konstrukcji stropu i nawierzchni spowodowało 

znaczne zawilgocenie konstrukcji żelbetowej co widoczne jest na dolnej powierzchni  

w postaci nalotów i wykwitów. Jednakże nie stwierdzono, że konstrukcje posiadają 

uszkodzenia, rysy, pęknięcia czy ubytki. Jedynie 2 szt. słupów żelbetowych wymagają 

naprawy w ich dolnych częściach przy podstawie. Na podstawie szczegółowej ekspertyzy 

technicznej obejmującej w swoim zakresie wykonanie odkrywek w stropie żelbetowym 

można by ocenić stopień destrukcji stropu żelbetowego i podciągów spowodowane jego 

ciągłym zalewaniem. Na tym etapie opracowania nie sposób wskazać miejsca występowania 

przecieku do stropu, ponieważ widoczne zacieki pojawiły się na całej powierzchni stropu. 

Można stwierdzić, że struktura betonu prawdopodobnie jest przewarstwiona. Występuje duże 

prawdopodobieństwo braku izolacji przeciwwodnej na stropie żelbetowym, przez co woda 

przedostająca się pod warstwę bitumiczną migruje (przesącza się) w strukturę betonu  

i przechodzi do wnętrza pomieszczenia.  

Część stropu w obrębie otworu kwalifikuje się do wymiany ze względu na znaczne 

zniszczenia. 

 

6. PROPONOWANY WARIANT USUNIĘCIA USTEREK. 

Z uwagi na to, że Użytkownikowi budynku nie jest niezbędne pomieszczenie objęte 

opracowaniem proponowany wariant zakłada likwidacje pomieszczenia. 

 

6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE STROPU I PLACU + ODBUDOWA 

NAWIERZCHNI. 

6.1.1. Zakres prac rozbiórkowych: 

a) uprzątnięcie pomieszczenia, 

b) demontaż instalacji elektrycznej i odcięcie z zabezpieczeniem zasilania, 

c) demontaż wyłazów studziennych, 

d) całkowita rozbiórka nawierzchni asfaltowej, 

e) całkowita rozbiórka stropu żelbetowego wraz z podciągami i słupami, 

f) załadowanie i wywiezienie gruzu z rozbiórki wraz z jego utylizacją. 
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6.1.2. Zakres prac w zakresie likwidacji pomieszczenia i wykonania nawierzchni: 

a) zamurowanie otworów drzwiowych w ścianie, 

b) uzupełnienie tynków na ścianie budynku szkoły wraz z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej, 

c) opaska przy budynku z kostki brukowej betonowej na podbudowie cementowo-

piaskowej, 

d) nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 wg WT - 2 2014 część I – 

4cm. 

e) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m
2
, 

f) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT - 2 2014 część I i WT 

- 2 2016 część II - 4 cm, 

g) powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 

5-8 w ilości 8.0 dm3/m2, 

h) górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010 - 20 cm, 

i) zasypanie wraz z zagęszczeniem wnętrza pomieszczenia kruszywem drobnym 0/2 f5 

do wysokości warstw podbudowy pod nawierzchnię – ok. h=2,60m, górna warstwa 

o gr. 20 cm Is = 1,00,   na głębokości poniżej 20cm Is = 0,97, 

j) zabezpieczenie budynku garażowego (zlokalizowanego częściowo na płycie składu 

opału) przed zniszczeniem. 

 

7. WNIOSKI KOŃCOWE. 

  

 Podsumowując stan istniejący uważam, że nawierzchnia asfaltowa jest w złym stanie 

technicznym. Wykazuje liczne rozszczelnienia oraz liczne ubytki w strukturze. Brak 

jakichkolwiek działań w zakresie eliminacji wszystkich usterek, będzie powodowało dalszym 

niszczeniem stropu i pomieszczenia znajdującego się poniżej. Ze względu na zły stan 

pokrycia, przecieki powodujące zamakanie ścian i stropu należy podjąć niezwłocznie prace 

remontowe.  
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. 

 

 
Fot  1. Widok zniszczonej nawierzchni asfaltowej 

 

 

 
Fot  2. Otwór w stropie przez który przedostaje się woda deszczowa 
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Fot  3. Dodatkowo deszczówka przedostaje się przez włazy studzienne 
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Fot  4-8. Skutki spowodowane wnikaniem wody pod strop 
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                Załącznik Nr 2 do IWZ 

………………………. 

( miejscowość, data )  

Do  I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ  

w Biłgoraju  

ul. Tadeusza Kościuszki 41/43 

       23-400 Biłgoraj 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................………………….. 
 

Adres: .................................................................................................................................  
 

TEL./FAX: ……………………………………………………………………………….  
 

E-mail: ……………………………………….………………………………………….. 
 

REGON: …………………………………………………………………………………  
 

NIP: ……………………………………………………………………………………...  

 

W postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki 

byłego składu opału przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju” 

– numer sprawy ILO.323.4.2021 oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

wymaganiami zawartymi w istotnych warunkach zamówienia za kwotę: 
 

cena brutto z VAT: …………………………………. zł   

 

słownie złotych ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. ) 

 

Stawka podatku VAT wynosi: …………% 
 

w tym:  

 

 …………………………. zł. brutto z VAT  
  

 

 

Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto obejmujące wszystkie koszty związane z pełną 

jej realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia oraz kontrolowaniem poprawności 

wykonania zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi szczegółowo opisanego w IWZ. 
 

1. Informacje dla oceny oferty w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert: 

 

Oświadczam/-my, iż wykonaliśmy dokumentację projektowo – kosztorysową związaną  

z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją  budowli  odebranych przez inwestora 
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w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.  (należy zaznaczyć X): 

 2 dokumentacje projektowo – kosztorysowe związaną z budową, przebudową, 

rozbudową lub modernizacją budowli i odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert. 

 3 dokumentacje  projektowo – kosztorysowe związane z budową, przebudową, 

rozbudową lub modernizacją budowli i odebranych przez inwestora w okresie 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert. 

 4 i więcej dokumentacji  projektowo – kosztorysowe związanych z budową, 

przebudową, rozbudową lub modernizacją  budowli i odebranych przez inwestora w 

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonam w terminie wskazanym w IWZ.   

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i dokumentacją 

przetargową i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach 

przetargu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Wybór naszej oferty (należy zaznaczyć X): 
 

□ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług.  

□ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie         

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania 

                                                                      takiego obowiązku podatkowego) 

 

o wartości netto bez kwoty podatku: ………………...……………….………………….. zł. 
                                                                            (wskazać wartość netto tego towaru lub usługi, bez kwoty podatku) 

 

stawka podatku od towarów i usług: …………………………………………………….. % 
                                                          (wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą  

                                                                                                          Wykonawcy, będzie miała zastosowanie) 

 

6. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 RODO (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). 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu
*
). 

 
*  

)   W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
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informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (zalecane jest usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie).  

 

1.  Wszystkie zapisane strony mojej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała 

oferta składa się z ........ zapisanych stron.  

2. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) .......................................................................... 

2) .......................................................................... 

3) …………………………………………………….. 

4) ……………………………………………..……… 

 

    

 

 

 

...............................                                 ..................................................... 
             (miejscowość, data)                                                 (podpis osoby (osób) upoważnionej(-ych)  

                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy)   
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 Załącznik Nr 3 do IWZ 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

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

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

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

(Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  lub miejsce  prowadzonej  

działalności gospodarczej albo  miejsce  zamieszkania  Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

NIP …......................... REGON …......................… 

reprezentowany przez: 

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

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

(imię i nazwisko, stanowisko) 

na podstawie: 

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

(wskazać podstawę do reprezentacji, np. KRS, 

CEIDG, pełnomocnictwo) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbiórkę byłego składu 

opału przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju” - numer 

referencyjny …………………….  

 

Lp. 

Przedmiot usługi - opis i zakres zamówień 

zawierający co najmniej dane niezbędne do 

potwierdzenia spełniania warunku, o którym 

mowa w Rozdziale V IWZ: 

W okresie ostatnich 5 lat (liczonym wstecz od dnia w 

którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał należycie co najmniej dwie dokumentacje 

projektowo – kosztorysowe związane  

z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją 

budowli 

Wartość 

usługi 

brutto w zł. 

 

Data  

wykonania – 

(podać datę 

zakończenia 

usługi 

(dzień, 

miesiąc, rok) 

Nazwa 

podmiotu na 

rzecz którego 

usługa została 

wykonana     

1.     

2.     

3.     
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4.     

...     

 

 

 

Do „Wykazu usług” należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli 

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

...............................                                 ..................................................... 
             (miejscowość, data)                                                 (podpis osoby (osób) upoważnionej(-ych)  

                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy)   
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    Załącznik Nr 4 do IWZ 

 

UMOWA – WZÓR 

 

Nr IR.271.4.2021 

 

 

Zawarta dnia …………………. 2021 r. w Biłgoraju pomiędzy: 

 

Powiatem Biłgorajskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju, 23-400 

Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94, w imieniu którego działają: 

 

1. Jolanta Rycyk - Dyrektor I LO im. ONZ w Biłgoraju 

 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

………………………………….………………..…, z siedzibą w ………………………… 

 

NIP:   ……………………….. 

REGON: ……………………….. 

 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

 

1. ………………………………………………….. 

 

zwanym  dalej „Wykonawcą”  

 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł 

o treści następującej: 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na 

„Rozbiórce byłego składu opału przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ 

w Biłgoraju” w zakresie wynikającym z Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz oferty stanowiącej załącznik Nr 2. 

 

§ 2 

 

1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia dla którego należy wykonać dokumentację projektowo – kosztorysową 

obejmuje: 
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1) inwentaryzacji istniejącego obiektu składu opału i terenu, dokumentacji oraz 

ekspertyz technicznych w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz sporządzenie mapy do celów projektowych. 

2) projektu budowlanego w tym: projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie wymaganym do uzyskania 

decyzji pozwolenia na rozbiórkę, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego – 5 kpl, 

3) projektu technicznego w zakresie wymaganym i potrzebnym do wykonania 

wszystkich robót budowlano-rozbiórkowych – 3 kpl, 

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 kpl, 

5) przedmiaru robót ze szczegółowym wyliczeniem ich ilości oraz podziałem na 

elementy robót – 1 kpl, 

6) kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich robót wynikających z dokumentacji 

projektowej - opracowanych zgodnie z aktualnymi przepisami z podziałem na 

poszczególne elementy robót – 1 kpl, 

7) wersji elektronicznej powyższych opracowań – 1 kpl, 

8) uzyskanie wszystkich wymaganych warunków technicznych, dokumentów 

pomocniczych, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, opinii, warunków przyłączeniowych 

oraz innych postanowień koniecznych i niezbędnych do opracowania przedmiotu 

zamówienia i uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz późniejszej realizacji       

i wykonania robót. 

 

 

§ 3 

 

Projekt budowlany misi być zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.) oraz zapisami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami 

oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia 

opracowywać będą projektanci poszczególnych branż posiadający wymagane prawem 

uprawnienia oraz przynależni do właściwej izby samorządu zawodowego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem 

prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na 

ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji  

o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa 

do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad 

projektem.   

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać w całości lub 

w części  praw i obowiązków, wynikających z umowy osobie trzeciej. Wykonawca nie 

może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania umowy lub części prac 

związanych z wykonaniem umowy podwykonawcom. 
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6. W przypadku niekompletności lub wadliwości dokumentacji objętej niniejszą umową, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia 

w całości kosztów jej wykonania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w razie konieczności do uzupełniania wniosku  

o pozwolenie na budowę na pisemne wezwanie właściwego organu administracji 

publicznej, a w szczególności wyjaśni i uzupełni materiały, usunie braki formalno-

prawne i merytoryczne zgodnie z przepisami i terminami, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

8. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe, czy też 

z naruszeniem interesów osób trzecich wykonanie przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w projektowaniu (błędy 

w sztuce), w szczególności skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych prac 

celem należytego wykonania świadczenia Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, 

zgodnie z jej postanowieniami oraz celem zamierzonym przez strony. W ramach swojej 

odpowiedzialności Wykonawca w szczególności będzie zobowiązany do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających z błędu, a z tytułu podjętych przez niego czynności 

celem usunięcia błędu i jego skutków nie należy mu się wynagrodzenie. Zamawiający 

jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wszelkich czynności niezbędnych do 

usunięcia błędu lub jego skutków na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy opisywanie przedmiotu zamówienia 

(proponowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, systemów, technologii itp.) za pomocą 

parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich pochodzenia, nazw własnych, znaków 

towarowych, patentów itp. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne będzie podanie 

nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania jego 

parametrów równoważności Dopuszczając możliwość rozwiązania równoważnego, 

Wykonawca winien dokładnie wskazać zakres tej równoważności poprzez precyzyjne 

określenie wymagań w odniesieniu do dopuszczalnego zakresu równoważności.    

 

§ 5 
 

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie lub e-mailem o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac 

projektowych. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy 

informacji o postępie prac w trakcie projektowania, jak również prawo do zgłaszania swoich 

uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ustalonego wynagrodzenia umownego 

określonego w § 8 zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji w zakresie wszystkich branż objętych dokumentacją projektową w ilości 

minimum 3 nadzorów (wizyt na budowie). 

2. Nadzór autorski będzie sprawowany w sposób i na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.), 

a w szczególności art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego 

obejmował będzie w szczególności: 

 

1) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                     

z dokumentacją projektową, będącą przedmiotem niniejszej umowy, 
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2) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót, możliwości wprowadzania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,       

a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,            

w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz innych rozwiązań technicznych                  

i technologicznych, 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nim 

rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

4) udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, na 

których omawiane będą wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej. 

 

3. Przedmiotem pełnienia nadzoru autorskiego nie jest skorygowanie ewentualnych błędów      

i wad dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie realizacji robót prowadzonych na 

podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. Powyższe 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. 

 

4. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 

przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do całości opracowania. 

 

5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ustalonego wynagrodzenia umownego 

określonego w § 8 zobowiązany jest również na pisemne lub e-mailem wezwanie 

Zamawiającego (w zależności od potrzeby, ale nie częściej niż dwa razy w roku) do 

aktualizowania kosztorysów inwestorskich do aktualnych cen i nośników kosztorysowych 

przez okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualizacji kosztorysów inwestorskich         

w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego i przekazania ich 

Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej 

 

§ 7 

 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia 

umowy tj. do dnia ……………….  . 

 

Za dzień wykonania całego zamówienia uznaje się dzień odbioru prac projektowych 

potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego.   

 

2. Projekt budowlany musi być zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.) oraz zapisami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

 

3. Projekt budowlany musi być zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.) oraz zapisami 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

 

4. Wykonawca, kompletną i zgodną z umową dokumentację projektowo-kosztorysową  

przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie tj. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ  

w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 41/43. 
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5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową  

i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tzn. uzyskania pozwolenia na 

budowę w przypadku projektu budowlanego oraz umożliwienia realizacji robót  

w przypadku projektów technicznych. 

 

6. Odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbędzie się na podstawie protokołów 

zdawczo - odbiorczych za dany etap prac projektowych, opisanych powyżej w ust. 2. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 7 - dniowego (tj. 7 dni roboczych) okresu 

weryfikacji dokumentacji od dnia jej dostarczenia do dnia podpisania protokołu zdawczo -

odbiorczego.  

 

8. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy ma wady, braki lub 

niezgodności, Zamawiający będzie żądać ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy w tym 

celu odpowiedni termin. 

 

9. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa 

w ust. 5, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo -

kosztorysowej dla poszczególnego etapu z ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z IWZ oraz wybraną 

w postępowaniu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie całości przedmioty zamówienia, 

wynosi: 

netto: ……………………….. zł. (słownie złotych: ……………………………………... 

………………………………………………………………………………..………….), 

brutto: ……………..….……. zł, (słownie złotych: ….…………………………...….….. 

………………………………………………………………………………...…………), 

Stawka podatku VAT: ………. %  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z pełną realizacją 

przedmiotu umowy w tym również pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z § 6 ust. 1 

umowy oraz sporządzanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich zgodnie z § 6 ust. 3 

umowy. 

4. Cena określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu 

umowy i nie może ulec zmianie. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach.  

 

 Pierwsza transza przysługiwać będzie Wykonawcy po wykonaniu prac projektowych 

określonych w Rozdziale I pkt. 3 ppkt. od 1 do 3 Zał. Nr 1 do IWZ, na podstawie 

faktury częściowej wystawionej po odbiorze tych prac zatwierdzonych protokołem 

zdawczo - odbiorczym podpisanymi przez Zamawiającego.    

 

 Natomiast druga transza wynagrodzenia przysługiwać będzie Wykonawcy po wykonaniu 

prac projektowych określonych w Rozdziale I pkt. 3 ppkt. od 4 do 8 Zał. Nr 1 do IWZ 

na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze tego etapu prac zatwierdzonym 

protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego. 



 31 

 

6. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni 

od daty protokolarnego odbioru całości zamówienia i przedłożenia faktury VAT. 

7. Nabywcą przedmiotu umowy i płatnikiem z faktury VAT jest: Powiat Biłgorajski,  

ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, NIP 918-199-38-47. Odbiorcą faktury będzie  

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. 
8. Należność wynikająca z faktury za wykonane usługi płatna będzie przelewem na 

rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez 

Zamawiającego. 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, 

Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia lub dokonać zwrotu w przypadku 

dostarczenia jej pocztą. 

10. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

11. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na 

rachunek bankowy w niej wskazany, widniejący w elektronicznym wykazie podatników 

VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. 

12. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego powyżej rachunku 

bankowego Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania się z zapłatą bez narażania się na obowiązek zapłaty 

odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim 

przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również 

podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiającego. 

13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające ze 

wskazania jako właściwego do dokonania zapłaty rachunku bankowego, który nie 

widnieje w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników 

VAT”) dostępnym w Biuletynie Zamówień Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz z tytułu naruszenia innych przepisów prawa podatkowego 

przez Wykonawcę lub inne podmioty, z pomocą których zobowiązanie wykonuje lub 

którym wykonanie zobowiązanie powierza, bez prawa do powoływania się na 

przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody. 

14. Zapisy ust. 11, 12 oraz 13 nie mają zastosowania, jeżeli zapłata jest dokonywana na rzecz 

Wykonawcy, który nie jest podatnikiem VAT. 

15. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonanie 

opracowań do dnia przerwania prac ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na 

podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

 

1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

wygasają z upływem 5 roku licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rękojmi w terminie 14 dni od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego, przekazane Wykonawcy pisemnie, faksem lub  

e-mailem. 
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§ 10 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

 

1) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za cały przedmiot umowy określonego w § 8 ust. 2, 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie etapu przedmiotu odbioru  

w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 2 pkt 2-3 – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy określonego w § 8 ust. 2, 

za  każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu umownego 

wykonania do dnia dokonania odbioru, 

3) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności stwierdzonych w okresie 

rękojmi albo gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cały 

przedmiot umowy określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczony od 

następnego dnia po upływie 7 dniowego terminu wyznaczonego na usunięcie wad           

i braków do dnia ich usunięcia. 

 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z przysługującym 

Wykonawcy wynagrodzeniem lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jej zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na taki 

sposób potrącenia kar. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Łączna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 20% 

całego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 2 umowy. 
 

§ 11 

 

1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z jego strony w następujących 

sytuacjach: 

 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca 

od podjęcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) w przypadku gdy termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 6 ust. 1 

przekroczy 30 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

7 dni z winy Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 9 ust. 1 pkt. 3; 

3) zgłoszenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub likwidacji jego firmy - w terminie 7 

dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu niniejszej 

przesłanki; 

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez 

Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli - w terminie 7 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu niniejszej przesłanki. 

 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 12 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektowo-

kosztorysową na okres 5 lat licząc od dnia odbioru dokumentacji określonego w § 7 ust. 2 

pkt 2 Umowy przez Zamawiającego. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej (podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

zdawczo-odbiorczego za ostatni etap). 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia 

wszelkich wad, usterek i niezgodności w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które 

ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania 

dokumentacji lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. W przypadkach o których mowa w ust. 3 Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę pisemnie lub e-mailem, wyznaczając 7 dniowy termin na ich usunięcie. 

5. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks Cywilny. 

6. Okres rękojmi za wady w przedmiocie zamówienia wynosi 2 lata i liczony będzie od dnia 

odbioru dokumentacji projektowej ostatniego etapu prac określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 

przez Zamawiającego. 

7. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie ich 

terminu, gdy Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wad, usterek lub niezgodności      

w okresie trwania gwarancji i rękojmi.  

8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady, usterki lub niezgodności 

stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi lub gwarancji,  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

powiadomienia pisemnie lub e-mailem od Zamawiającego.  

9. W przypadku nie usunięcia wad, usterek lub niezgodności w 7 dniowym terminie 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodności w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie 7 dni od daty 

ich zgłoszenia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z póź. zm.) – 

danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku 

z realizacją niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 

1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał 

dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz 

dokumentów wytworzonych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. Dotyczy to również 

dokumentów przesłanych w formie elektronicznej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się po wykorzystaniu, najpóźniej w dniu rozwiązania umowy, 

do zwrotu wszystkich udostępnionych dokumentów oraz do usunięcia ich w sposób 

trwały z nośników elektronicznych, a także do przekazania wszystkich dokumentów 

wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
 

§ 15 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Istotne Warunki Zamówienia   – Załącznik Nr 1 

2. Oferta Wykonawcy     – Załącznik Nr 2  

3. Zakres i opis przedmiotu zamówienia   – Załącznik Nr 3  

 

 

 

 Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

…………………………..     …………………………………. 


