Kowalewo Pom. dnia 14.05.2013 r.
GkiM.271.8.2013

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Ogłasza
przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę słonecznej
suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków
w Kowalewie Pomorskim ”
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Pl. Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel. (56) 684-10-24, Fax: (56) 684-10-71
www.kowalewopomorskie. pl
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania: 700- 1500
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Wiesław Chmielewicz- podinspektor referatu GKiM w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, tel. (56) 684-10-24 w. 57
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej 14.000 euro.
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Św. Mikołaja 5 ( pok. nr 7 ).
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z kosztami i nadzorem
autorskim.”
4.1. Rodzaj zamówienia: usługi.
4.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją
kosztorysową na budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni
ścieków w Kowalewie Pomorskim na działce nr: 293 obręb 4 w Kowalewie Pomorskim.
Suszarnia słoneczna osadów ściekowych na istniejących poletkach osadowych. Wykorzystanie
czterech poletek osadowych o łącznej pow. 528 m² oraz istniejącego magazynu wysuszonego
osadu o pow. 12 x 15 = 180 m² z podłożem betonowym. Dwa poletka zadaszone o pow. 264 m²
(konstrukcja stalowa na fundamentach, pokryta folią bądź poliwęglanem) oraz dwa poletka bez
zadaszenia(załącznik nr 1).
Dokumentacje projektową należy opracować 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. Przy opracowaniu
dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi
obowiązującymi w tym zakresie.
Konstrukcja suszarni słonecznej zakłada wykonanie:
- Wewnątrz suszarni nawierzchni z płyt ażurowych na całej jej powierzchni;
- Wykonanie fundamentów pod konstrukcję stalową suszarni;
- Wykonanie konstrukcji ścian i dachu z profili stalowych ocynkowanych;
- Pokrycie konstrukcji stalowej w zależności od wybranego wariantu folią bądź poliwęglanem
(dwie wersje),
- Montaż rynien dachowych oraz rur spustowych do odprowadzania opadów atmosferycznych;
- Odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji z suszarni, poletek i magazynu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie projektu budowlanego w ilości 5 egzemplarzy oraz wersja elektroniczna –
1 egzemplarz na płycie CD (plik pdf).
Wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych wg aktualnie obowiązujących przepisów
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji - 1 komplet oraz wersja elektroniczna na
płycie CD w programie WORD lub EXCEL - 1 komplet. Kosztorysy winny uwzględniać
aktualnych cen jednostkowych robót określonych na podstawie danych rynku lokalnego oraz
czynników cenotwórczych określonych w aktualnej w okresie sporządzania informacji Sekocenbud.
Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta do czasu zakończenia realizacji inwestycji.
Pozyskanie mapy do celów projektowych pozostaje w gestii wykonawcy.
Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Opracowana dokumentacja winna być kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia
sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikającym z przepisów. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Projektanta,
podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie
o kompletności. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia:
1 miesiąc od dnia podpisania umowy
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia ( wykonanie minimum 1 zamówienia o charakterze
zbliżonym do niniejszego zamówienia potwierdzone referencjami);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
8. Informacja na temat wadium:
500,00 PLN (słownie: pięćset zł).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
1. Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert.
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
sekretariat (pokój nr 2), do dnia 22.05.2013 r. do godz. 9:00
Koperta winna być oznaczona:
„Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni
komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim ”
11. Termin związania ofertą: okres 30 dni.
12 Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego (pawilon sportowy) w Kowalewie Pom.,
ul. Św. Mikołaja 5, sala nr 1 w dniu 22.05.2013 r. o godzinie 9:30.
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro w niniejszym
przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W. Chmielewicz

/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

Załącznik nr 1
Rys.1. Suszarnia słoneczna na czterech poletek osadowych o łącznej pow. 528 m² w tym
dwóch poletkach osadowych – 264 m2 przykryte folią bądź poliwęglanem.

Rys.2. Suszarnia Słoneczna – Wizualizacja 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000 EURO
1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Pl. Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel. (56) 684-10-24, Fax: (56) 684-10-71
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania: 700- 1500
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej 14.000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z kosztami i nadzorem
autorskim.”
4. Termin wykonania zamówienia:
1 miesiąc od dnia podpisania umowy
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania:
- uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia ( wykonanie minimum 1 zamówienia o charakterze zbliżonym
do niniejszego zamówienia potwierdzone referencjami);
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego - zał. nr 1,
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) uprawnienia,
4) referencje.
7. Wymagania dotyczące wadium: 500,00 PLN (słownie: pięćset zł).
Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS
Kowalewo Pom. Nr: 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052

8. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
Oferta winna być oznaczona: „Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kowalewie
Pomorskim ”
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
10.1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410
Kowalewo Pomorskie, sekretariat (pokój nr 2), do dnia 22.05.2013 r. do godz. 9:00
10.2.Miejsce i termin otwarcia ofert- Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul.
Św. Mikołaja 5 (sala obrad) dnia 22.05.2013 r. o godz. 9:30.
11. Kryteria i sposób oceny ofert :
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: cena – 100 %
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie przewiduje się
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
14. Załączniki do specyfikacji:
1) Formularz ofertowy
2) Projekt umowy
Specyfikację zatwierdził:

/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

Sporządził: Wiesław Chmielewicz
Akceptował: Henryk Skowroński
Kowalewo Pom., dn. 14.05.2013 r.

Załącznik Nr 1
..................................................
(miejscowość i data )
......................................................................................
(podpis i pieczęć Oferenta lub osoby upoważnionej)

Wzór formularza ofertowego
Nazwa i siedziba
wykonawcy ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................
Nr tel. ............................................................
Nr faksu .................................................
O FE RTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni
ścieków
w Kowalewie Pomorskim
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:
............................słownie złotych:.............................................................................................)
2. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia oraz że oferta jest
kompletny.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w ogłoszeniu.
6. Akceptujemy termin płatności za faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
7. Oferta została złożona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...........
do nr ............
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ....................................................................................................
2) ....................................................................................................

......................................................................................
(podpis i pieczęć Oferenta lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2
Umowa Nr .................. ( p r o j e k t )
zawarta w dniu ....................... 2013 r. w Kowalewie Pomorskim pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie, zwaną w dalszej treści umowy
Zamawiającym
reprezentowaną przez:
...................................................................................................... NIP ...................
a:
................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści Wykonawcą reprezentowaną przez
...................................................................................................... NIP ....................
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków
na działce nr: 293 obręb 4 w Kowalewie Pomorskim wraz z kosztami i nadzorem autorskim .
Dokumentacje projektową należy opracować 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. Przy opracowaniu
dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi
obowiązującymi w tym zakresie.
Ogólne dane:
Suszarnia słoneczna osadów ściekowych na istniejących poletkach osadowych. Wykorzystanie
czterech poletek osadowych o łącznej pow. 528 m² oraz istniejącego magazynu wysuszonego
osadu o pow. 12 x 15 = 180 m² z podłożem betonowym. Dwa poletka zadaszone o pow. 264 m²
( powierzchnia jednego poletka 6 m x 22 m, konstrukcja stalowa na fundamentach, pokryta folią
bądź poliwęglanem) oraz dwa poletka bez zadaszenia).
Konstrukcja suszarni słonecznej zakłada wykonanie:
- Wewnątrz suszarni nawierzchni z płyt ażurowych na całej jej powierzchni;
- Wykonanie fundamentów pod konstrukcję stalową suszarni;
- Wykonanie konstrukcji ścian i dachu z profili stalowych ocynkowanych;
- Pokrycie konstrukcji stalowej w zależności od wybranego wariantu folią bądź poliwęglanem
(dwie wersje),
- Montaż rynien dachowych oraz rur spustowych do odprowadzania opadów atmosferycznych;
- Podłoże betonowe z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji z suszarni, poletek i
magazynu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie projektu budowlanego w ilości 5 egzemplarzy oraz wersja elektroniczna –
1 egzemplarz na płycie CD (plik pdf).
Wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych wg aktualnie obowiązujących przepisów
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji - 1 komplet oraz wersja elektroniczna na
płycie CD w programie WORD lub EXCEL - 1 komplet. Kosztorysy winny uwzględniać
aktualnych cen jednostkowych robót określonych na podstawie danych rynku lokalnego oraz
czynników cenotwórczych określonych w aktualnej w okresie sporządzania informacji Sekocenbud.
Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta do czasu zakończenia realizacji inwestycji.
Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Opracowana dokumentacja winna być kompletna z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia
sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikającym z przepisów. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Projektanta,
podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie
o kompletności. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.
§2
Wymagany termin wykonania zamówienia - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
§3
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1. Oferta Wykonawcy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie ..................... .... zł (słownie zł: ................................................................................
.................................................................................................................... ). Z zastrzeżeniem pkt. 3.
2. Kwota określona w ust.1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za przeniesienie
praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową.
3. Wynagrodzenie jest płatne w dwóch częściach. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę do
wysokości 70 % wynagrodzenia określonego w pkt.1 po protokolarnym odebraniu przez
zamawiającego przedmiotu umowy. Pozostała kwota ( 30 %) zostanie opłacona na podstawie
faktury, po otrzymaniu przez zamawiającego pozwolenia na budowę. Z zastrzeżeniem pkt.4.
4. Zamawiający każdorazowo dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni, licząc od daty jej
doręczenia do siedziby Zamawiającego.
§5
1.Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany przez obie strony.
2.Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość odbioru przedkładając kompletną
dokumentację będącą przedmiotem umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 7dni od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru opracowania objętego umową.
4. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Zamawiającego w siedzibie
Zamawiającego.
5. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, w szczególności terminy na usuniecie wad, opis wad, termin na ponowne
wykonanie przedmiotu umowy.
6. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru
w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do
odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni, lub dzień zgłoszenia do
odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu
istnienia wad nadających się do usunięcia, lub dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego
przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie
nadających się do usunięcia.
7. Przejście autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem
umowy (określonym w § 1) następuje w dacie podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, o
których mowa w § 5 ust. 1, łącznie z przeniesieniem na Zamawiającego własności utworu.
§6
1. Jeżeli w projekcie budowlano-wykonawczym lub innych dokumentach Wykonawcy w trakcie
realizacji zamówienia wykonywanego na podstawie tych dokumentów stwierdzone zostaną błędy,

niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub wady, to zarówno przedmiotowe
dokumenty jak i roboty budowlane będą poprawione na koszt Wykonawcy i jego staraniem,
w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz właściwymi jednostkami opiniującymi szczególnie gdy będą
powodować dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu
inwestycyjnego.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach przedmiotu umowy w terminie 7 dni
od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia powiadomienia usunąć na własny koszt
wady lub błędy w przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych błędów odbywać się będzie przy udziale
Zamawiającego, Wykonawcy niniejszej umowy oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych.
§7
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi - 2 lata od daty
protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej.
2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i Strony postanawiają, że
termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy robót
wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
§8
1. Zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) Wykonawca z dniem podpisania protokółów zdawczoodbiorczych ( § 5 ust. 7 ) przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do
przedmiotu umowy w n/w. zakresie :
- Zamawiającemu lub następcy prawnemu przysługuje prawo wykorzystania przedmiotu umowy
w całości lub części, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy – poprzez powielanie
utworu dowolną techniką, w szczególności kserowanie do celów przetargowych ,utrwalanie
w pamięci komputera, wykorzystanie przy pracach budowlanych związanych z realizacją zadania,
w postępowaniach o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją.
- Zamawiający lub działający na jego rzecz inny projektant lub inna osoba trzecia, w tym także
następca prawny Zamawiającego, będąc uprawnieni do wykorzystywania przedmiotu umowy
w całości lub dowolnie wybranej części do realizacji zadania inwestycyjnego, mogą dokonywać
w nim niezbędnych zmian i korekt bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wys. 0,2% należnego za ten
przedmiot wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej rękojmi
w wys. 0,2 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto za każdy dzień spóźnienia.
3. Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez
wykonawcę faktur.
6. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym w § 4
Zamawiający zapłaci Wykonawca będzie miał prawo żądać odsetek ustawowych.
§ 10
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają
następujące osoby:
Zamawiający: ................................................... tel. ..............................................

Wykonawca:................................................ , tel. ..................................................

§ 11
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek
z niżej wymienionych warunków:
2.1. Zajdzie konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w opracowywanej dokumentacji
projektowej.
2.2. Zajdzie konieczność wykonania opracowań dodatkowych. Zapłata za opracowania dodatkowe
nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez wykonawcę,
zatwierdzonego przez Zamawiającego.
4. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.
§ 12
1.Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. może odstąpić od umowy
także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przysługuje
prawo odstąpienia od umowy, także w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy dłuższego niż
14 dni.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
..............................................

WYKONAWCA:
. ...............................................

