ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

.........................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
..............................................
nr telefonu
..............................................
nr fax.
……………………………
adres e-mail

OFERTA
Ja,

niżej

podpisany

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

działając

w imieniu1..................................................i na rzecz 2 ........................................................... z siedzibą
NIP

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

zarejestrowaną
REGON

bankowego

w

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

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

numer

rachunku

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

w banku: ..............................................
w nawiązaniu do zapytania ofertowego o zamówienie publiczne prowadzone w procedurze
rozeznania rynku na opracowanie dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni
ścieków na terenie Ośrodka Doren w Różewcu, składam niniejszą ofertę:
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem cena jednostkowa
brutto za dokumentację ………………….
Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji.
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego
zrealizowania zamówienia wg. opisu podanego w zapytaniu ofertowym.
Oferuję realizację zamówienia w terminie: ……………. tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
Oświadczam, że posiadam doświadczenie w projektowaniu instalacji sanitarnej i c.o.

1Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
2Podać pełną nazwę firmy.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
Oświadczam, że przy realizacji zamówienia dysponuje osobą …………………………………..
posiadającą uprawnienia nr ……………………………… do projektowania w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ...................................................................

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................ dnia .................

........................................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

WZÓR
UMOWA nr
zawarta w dniu .................... r. w Różewcu pomiędzy:
Ośrodkiem

Rehabilitacji

Uzależnionych

Doren

im.

Berty

Trusiewicz

SP

ZOZ

reprezentowaną przez Dyrektora Marka Chodubskiego,
NIP: 845-14-22-138
REGON: 790245787
zwaną dalej łącznie Zamawiającym,
a
........................................................................ z
siedzibą ..............................................................., NIP.............................................
reprezentowanym przez ...........................................................
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

W wyniku procedury prowadzonej w oparciu o zasady konkurencyjności oraz w
oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych oraz art. 70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny
została zawarta Umowa następującej treści:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§ 1.

1. Przedmiotem

zamówienia

jest

opracowanie

dokumentacji

projektowej

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Ośrodka Doren w Różewcu.
2. Przy

projektowaniu

wykonawca

zobowiązany

jest

wziąć

pod

uwagę

następujące założenia Zamawiającego:
1)

przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być tak zaprojektowana, aby

oczyszczalnia ścieków była technicznie dostosowana do warunków geologicznych
i

hydrologicznych

występujących

na

działce

ewidencyjnej

oraz

ilości

odprowadzanych ścieków.
2)

opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowej oczyszczalni

ścieków typu NV lub o podobnych parametrach technicznych w Ośrodku Doren
wraz

z

rozwiązaniami

podłączenia

do

budynków

oraz

rozwiązaniem

odpowietrzenia obiektu przez włączeniem do instalacji wewnętrznej budynków.
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3)
projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi charakteryzować się
jak najwyższym poziomem oczyszczania ścieków, niskim zużyciem energii
elektrycznej, jednocześnie uwzględniając jak najniższy koszt eksploatacji
(części zamienne, kontrole serwisowa, zużycie energii elektrycznej itp.).
4)
projekt musi określać zagospodarowanie ścieków oczyszczonych w obrębie
działki, na której znajduje się projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Nie przewiduje się odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieków wodnych i
rowów przydrożnych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać zgodność
z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i być znakowany znakiem CE. Norma musi
dotyczyć przydomowej oczyszczalni ścieków jako kompletnego urządzenia.
5)
dokumentacja projektowa musi zawierać cykl życia produktu –
przydomowej oczyszczalni ścieków oraz umożliwiać Zamawiającemu opisanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6)
wykonawca w dokumentacji projektowej nie może używać nazw własnych
materiałów i urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę. Dokumentacja musi uwzględniać kluczowe
elementy mające znaczenie dla urządzenia oraz opisywać równoważność poprzez
jasne wskazanie minimalnych parametrów w celu dokonania pozytywnej oceny
urządzeń już na etapie wyboru wykonawcy robót.
7)
zamawiający nie dopuszcza wskazania elementów wymienionych w pkt. 6, z
jednoczesnym użyciem zwrotu „lub równoważne”
8) wykonawca zobowiązuje się do współpracy (ustnej i pisemnej, w tym
pisemnej zmiany dokumentacji projektowej) z Zamawiającym oraz Wykonawcą
robót na każdym etapie wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Na dokumentację projektową składa się: projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem
robót oraz opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ).
4. Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowych (Dz. U. z 2004
r., Nr 130, poz. 1389).

4

5. Dokument należy opracować w języku polskim, a jego wersję ostateczną
dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 4
egzemplarzach na elektronicznych nośnikach informacji, w plikach w formacie
.pdf oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania treści dokumentów
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa ust. 1 niniejszej
umowy, w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia z podmiotami właściwymi ze
względu na cel realizacji Przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku gdy Ośrodek będzie wnioskował o wsparcie finansowe,
Wykonawca w ramach procedury konkursowej naniesie wszelkie zmiany i
uzupełnienia wynikające z uwaga Instytucji ogłaszającej konkurs.
8. Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma wykaz nieruchomości objętych
przedmiotem zamówienia.
9. CPV – 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

SŁOWNIK
§ 2.
Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) kc – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2014r., poz.121 );

1) dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć opracowanie, spełniające
wymogi § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia

2)

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);

1) ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w terminie i
formie określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym
o udzielenie zamówienia publicznego;

2) wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe z góry określone
i nie ulegające zmianie. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, nawet, jeśli
w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac
(art. 632 § 1 kc);
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1) sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne pozostające poza
kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć
pomimo należytej staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie,
które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze
Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Siła wyższa
obejmuje między innymi następujące zdarzenia:
a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne, lub inne
katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub
lokalne;
b) wojna lub działania wojenne;
c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;
d) akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które
są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym,
z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron;
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 3.

1.

Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu
zamówienia oraz niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnego
zagrożenia terminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.

2.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami
niezbędnymi do należytego wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać ją ze
szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dbając
o interesy Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie przy użyciu własnych narzędzi,
materiałów oraz osób, których umiejętności oraz doświadczenie gwarantują należyte
jego wykonanie.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i
zakresu

wykonywanych

prac

na

każde

żądanie

osoby

upoważnionej

przez

Zamawiającego.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia niezbędnych zmian i naniesienia
poprawek, wynikających z uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej,

obowiązującymi

przepisami oraz normami

i normatywami.

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejsza umową, Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości
kosztów jej przygotowania w tym także na wypadek zmiany obowiązujących
przepisów.
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3. Wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za
działania Wykonawcy podejmowane w ramach Umowy.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 4.

1.

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej
realizacji umowy.

2.

Zamawiający

udzieli

Wykonawcy

wyczerpujących

wyjaśnień

i

informacji

niezbędnych do realizacji umowy.

3.

Zamawiający zapewnieni Wykonawcy pomocy w zdobyciu danych, których
Wykonawca, ze względów formalnych, nie będzie w stanie uzyskać, a możliwość taką
będzie miał Zamawiający.

4.

Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania terminów na zgłaszanie uwag do
przedkładanych przez Wykonawcę dokumentów.
TERMINY REALIZACJI
§ 5.

1. Termin realizacji zamówienia: ….. tygodni od podpisania umowy.
2. Termin przekazania dokumentacji nie uwzględnia terminu związanego ze zgłaszaniem

zastrzeżeń do dokumentacji przy aplikacji projektu w celu pozyskania środków
finansowych
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag i poprawek w ciągu 5 dni
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów składających się na
przedmiot zamówienia.

2.

Wykonawca wprowadzi, w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia
otrzymania uwag ,wymagane poprawki i przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję
dokumentów składających się na przedmiot zamówienia.

3.

Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia będzie
podpisany przez obie strony Protokół Przekazania, który może obejmować
poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.
WYNAGRODZENIE
§ 6.

1. Wynagrodzenie
.................

za

wykonanie

przedmiotu

zł

zamówienia,

brutto:

ustalono

na

kwotę:

.....................zł

/słownie: ..................................................../.

2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy.
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu czynności objętych umową na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy i
poprawnie wystawionej przez Wykonawcę pod względem rachunkowym i formalnym
faktury, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wynikającej z faktury końcowej naliczone
kary umowne.

6. Przelew wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.

KARY UMOWNE
§ 7.

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań
organizacyjnych, umożliwiających terminowe wykonanie umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia będą
naliczane kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki;

2) za nieterminowe usuniecie wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

3) za użycie w dokumentacji projektowej elementów wymienionych w § 1 ust. 2
pkt. 6 lub 7 w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy;

4) za odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca
– w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z winy Wykonawcy, a
przekraczającą 30 dni, Zamawiający może uznać za równoznaczne z odstąpieniem
Wykonawcy od wykonania umowy.

1. Kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych, w
tym dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 8.
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości
o powyższych okolicznościach.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności,
i zawierać uzasadnienie.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji
w następujących przypadkach:
1) Wykonawca nienależycie i niezgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz
zapytania ofertowego realizuje przedmiot umowy,
2) Wykonawca nie dokonał w wyznaczonym terminie naniesienia/uwzględniania
zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek/uwag.
3) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał przedmiotu
umowy w terminie określonym w § 6 niniejszej umowy.
KORESPONDENCJA
§ 9.
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:
1) Zamawiającego: ………………………………….
2) Wykonawcy: …………………………………………………………………………
2. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę
nie stanowią zmiany Umowy.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
§10.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni o:
a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy

PRRAWA AUTORSKIE
§ 11

9

1.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego nastąpi z
mocy prawa z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5
ust. 5 bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu. Wykonawca oświadcza, że
wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 wyczerpuje całość jego roszczeń z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych i własności egzemplarzy dzieła.
2.
Prawa nabyte zgodnie z ust 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania
i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów na następujących
polach eksploatacji:
1)

utrwalania dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

2)
zwielokrotniania dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w
dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach,
3)
wprowadzania dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do
obrotu (w tym sieci internetowej) oraz do pamięci komputera,
4)
wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie
niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujące inną dokumentację
projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym m.in. przebudowy i
rozbudowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
5)
przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie zmian w przedmiocie umowy niezbędnych dla
potrzeb Zamawiającego.
4. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób
trzecich, którym przysługują do nich lub ich częs ́ci majątkowe prawa autorskie,
Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich
celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z
tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.
6. Zamawiający może korzystać z autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na
obszarze kraju i poza jego granicami.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 12
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie
przepisy, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
(jednym) egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

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

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