IR. 271.34.2020.MA

Bogatynia, dnia 10.08.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PONOWNE

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.
„Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2)”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.
1843 ze zm.).
Kod CPV
71335000-5 – Badania Inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
pn. „Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2)”.

projektowo

–

kosztorysowej

Przedmiotowa droga o numerze ewidencyjnym działki 217/2 w Lutogniewicach jest ciągiem pieszojezdnym aktualnie bez przejazdu o długości około 350 mb, o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, ograniczona obrzeżami betonowymi, szerokość zmienna 3,9-4,2 m. Droga ta (pomiędzy
budynkami nr 19 i 50) na odcinku około 20,0 mb miejscowo zdeformowana prawdopodobnie z uwagi
na brak odpowiedniego oporu (posadowienie na skarpie) – fotografie stanu istniejącego w załączeniu.
Ponadto
z uwagi na niewłaściwe spadki podłużne i poprzeczne w rejonie budynku nr 95 wody opadowe z drogi
kierowane są na tę posesję. W drodze biegnie sieć wodociągowa, telekomunikacji i oświetlenia
drogowego.
Teren, na którym zlokalizowana jest przewidziana do przebudowy droga nie jest wpisany do rejestru
zabytków, natomiast podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Układ ruralistyczny wsi Lutogniewice jest chroniony poprzez ujęcie go w Gminnej
Ewidencji Zabytków – karta adresowa w załączeniu.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w obrębie osadnictwa historycznego. W związku z tym w
trakcie realizowanych inwestycyjnych prac ziemnych obowiązuje prowadzenie badań
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego oraz ratowniczych badań archeologicznych – w
załączeniu Karta Adresowa Gminnej Ewidencji Zabytków – stanowiska archeologiczne Lutogniewice.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:
a) Ocenę stanu technicznego drogi oraz jej korpusu,
b) Badania geotechniczne w liczbie co najmniej 3 otworów,
c) Dokumentację przebudowy drogi w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nią
odpowiednich parametrów technicznych wymaganych odpowiednimi przepisami w tym m.in.
poprzez nadanie drodze właściwych spadków poprzecznych i podłużnych w celu zapewnienia
prawidłowego odwodnienia powierzchniowego oraz zaprojektowanie na długości około 20
mb (odcinek przyległy do działki nr 172/3) właściwego zabezpieczenia korpusu drogi przed
deformacją
i utratą stateczności (np. ściana oporowa),
d) Zapewnienie właściwego odprowadzenia wód opadowych z drogi w okolicy posesji nr 95
z odprowadzeniem wód do najbliższego odbiornika wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-
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prawnego. W trakcie prac projektowych przewidzieć zastosowanie rozwiązań w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury opóźniających spływ wód opadowych. Jako odbiornik wód
przewiduje się rów biegnący przez działki leżące wzdłuż przedmiotowej drogi, w tym m.in.
przez działkę nr 173 stanowiącej własność prywatną oraz 174 stanowiącej własność
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
e) Projekt docelowej organizacji ruchu (uwzględniający m.in. montaż znaku D-4a „droga bez
przejazdu” przy wjeździe) wraz z zatwierdzeniem go w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.
Termin wprowadzenia ORD - do dnia 31.12.2022 r.
Zakres rzeczowy prac projektowych:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma obejmować swoim zakresem wykonanie:
- projektu budowlanego – 4 egz.
- projektu wykonawczego – 3 egz.
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót– 3 egz.
- projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy– 3 egz.
- projektu organizacji ruchu drogowego docelowego – 3 egz.
- przedmiaru robót – 2 egz.
- kosztorysu inwestorskiego– 2 egz.
- całości dokumentacji na nośniku elektronicznym na nośniku CD/DVD (pliki w wersji do odczytu
(np. pdf, jpg., tiff) oraz edytowalnej (np. w formacie .doc, .dxf, dwg, ath, kst)
- kompletu wymaganych uzgodnień opracowania dającego prawo podejmowania docelowych prac
projektowych oraz do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane – 1 komplet w oryginale.
Obowiązki projektanta :
- wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500;
- uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów;
- uzgodnienia projektu z właścicielami sieci;
- uzgodnienia projektu z właścicielami terenu;
- opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do prawidłowego i kompleksowego wykonania
przedmiotu zamówienia m.in. operat wodno-prawny, opinia geotechniczna itp.;
- uzgodnienie projektu w zakresie kolizji (w przypadku ich wystąpienia) z właścicielami
zainteresowanych stron oraz wykonanie projektu likwidacji tych kolizji wg wytycznych właściciela
sieci;
- dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opracowań wymaganych do realizacji przedmiotu
zamówienia;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia Projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
- wykonanie (na pisemny wniosek Zamawiającego) jednorazowej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego,
- sprawowanie nadzoru autorskiego.
Dokumentacja winna zawierać:
- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikacje materiału, urządzenia oraz realizację
zadania,
- informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności
opracowania planu „bioz” (art.21 a ust.3 prawa budowlanego) (PB i PW).
Nadzór autorski :
Do zadań Inspektora Nadzoru Autorskiego w ramach pełnienia funkcji należeć będzie:
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a)stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem
budowlanym będącym podstawą uzyskanych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację
inwestycji;
b)wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego;
c)ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
d)uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
e)udział w komisjach i naradach technicznych;
f)uczestnictwo w odbiorach częściowych – na wniosek Zamawiającego.
Inspektor Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1)wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczące jej realizacji,
2)żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie:
a)stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b)wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Jednorazowy pobyt projektanta na budowie uwzględnia :
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.
Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od
czasu jego trwania.
2. Termin realizacji
Termin wykonania dokumentacji – do dnia 04.12.2020 r. Za dzień wykonania przedmiotu umowy
uznaje się datę przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę.
3. Okres gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane opracowanie na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, iż wykonane
opracowanie jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Zaproszeniu do
składania ofert, opracowaniami i aktami prawa wymienionymi w Zaproszeniu, Wykonawca dokona
stosownych korekt, poprawek i uzupełnień nieodpłatnie w ramach przysługujących Zamawiającemu
uprawnień z tytułu gwarancji.
4. Warunki płatności
Wynagrodzenie ryczałtowe. Płatność jednorazowa, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
5.
Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)
posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech (3) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał co najmniej jedną (1) usługę polegającą
na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy drogi co najmniej
gminnej lub ciągu pieszo-jezdnego o długości min. 300 mb. Na dowód, że opracowanie to zostało
wykonane należycie Wykonawca przedłoży referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
b)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności inżynieryjnej drogowej.
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2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: „spełnia/nie
spełnia” na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
Zamawiający będzie wymagał, aby Projektant zawarł umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2)”
na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy stanowiący
integralną część zapytania ofertowego.
6. Wymagane dokumenty do oferty
1)
formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego – „Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania
ofert)
2)
Wykaz osób skierowanych przez Projektanta do realizacji zadania - (wg wzoru
zamawiającego – „Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert”)
3)
Wykaz wykonanych usług (wg wzoru zamawiającego – „Załącznik nr 3 do Zaproszenia do
składania ofert”) oraz referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane potwierdzające wiedzę i doświadczenie Projektanta

4)
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5)
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
6)
Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
7. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto – waga 100%
8. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Artur Bohdanowicz,
email: iod@bogatynia.pl ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa drogi w Lutogniewicach
(dz. nr 217/2)”.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1,
do Biura Obsługi Interesanta, z dopiskiem: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2)”.
Termin składania ofert upływa 19.08.2020r.
Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: piotr.wysocki@bogatynia.pl.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania,
jak również oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert składanych drogą
elektroniczną liczyć się będzie data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego).
Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Projektanta za zgodność z oryginałem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej,
w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności
oferty wymagane jest jej podpisanie (własnoręczne w przypadku formy papierowej i cyfrowej kopii
oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku oferty składanej w formie
elektronicznej).
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Projektanta wynikającą wprost z właściwego rejestru. Projektant może upoważnić
inną osobę do jego reprezentowania i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku
umocowanie do działania w imieniu Projektanta musi być udokumentowane stosownym
pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.

W imieniu Zamawiającego
z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
Izabela Fituch

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Formularz – wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (Załącznik nr 2)
3. Formularz – wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 3)
4. Projekt Umowy (Załącznik nr 4)
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Załącznik Nr 1 do zapytania cenowego
nr IR.271.29.2020.MA z dnia 29.07.2020r.

OFERTA CENOWA
1. Nazwa Wykonawcy
............................................................................................................................
2. Adres Wykonawcy
............................................................................................................................
3. NIP ………….............................................. nr
telefonu......................................................................
4. Regon ………………………………………. e-mail
…………………………………………………..….
5. Nr rachunku bankowego
……………………………………………......................................................
6. Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert IR.271.34.2020.MA opublikowanego w dniu
11.08.2020r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa
drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2)” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za
ryczałtową cenę brutto w wysokości :
.......................... zł (słownie zł ....................................................................................)
w tym :
- cena netto .......................zł. (słownie zł .............................................................................)

- podatek VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę ................zł

(słownie

zł...........................
......................................................)
Stawka za jednorazowy pobyt na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w ramach
pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości: …………………………..zł brutto
7. Okres gwarancji …………. na przedmiot zamówienia, licząc od dnia dokonania odbioru
końcowego.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
9. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 04.12.2020r.
10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
11. Złożona oferta
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Lp.
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Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

12.
żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Numery stron w ofercie
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji
od

do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:
………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………...………………………………………………………………………………
….
13. Zawarty w zapytaniu cenowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.……………………………………..
Data, podpis, pieczątka Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego
nr IR.271.34.2020.MA z dnia 11.08.2020r.

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O KWALIFIKACJACH OKREŚLONYCH
W ZAPYTANIU CENOWYM
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
Numer uprawnień
i nazwa organu, który je wydał

L.p.

Imię i Nazwisko

Specjalność i zakres
uprawnień

1.

2.

3.

Podpisano ..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego
nr IR.271.34.2020.MA z dnia 11..08.2020r.

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG O ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA
SPEŁNIENIA WARUNKU OKREŚLONEGO W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT,
WYKONANYCH W OKRESIE TRZECH LAT PRZED DNIEM, W KTÓRYM UPŁYWA
TERMIN SKŁADANIA OFERT A JEŚLI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚĆI JEST
KRÓTRZY – W TYM OKRESIE. WYKAZANE USŁUGI
MUSZĄ BYĆ POPARTE
DOWODAMI POTWIERDZAJĄCYMI, ŻE ZOSTAŁY WYKONANE W SPOSÓB NALEŻYTY.

Lp.

Podmiot (Zamawiający
(nazwa, adres,) na
rzecz którego
wykonano/wykonuje
się usługi

Przedmiot umowy, zakres
wykonanych usług

Data wykonania
od… - do…
(dzień, miesiąc
rok)

Wartość
umowy brutto

UWAGA: Zamawiający wymaga aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające,
że usługi zawarte w wykazie zostały wykonane należycie

.........................., dn. _ _ . _ _ .2020
.................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/
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Załącznik Nr 4 do zapytania cenowego
nr IR.271.34.2020.MA z dnia 11.08.2020r.

IR.272.

.2020.MA
UMOWA NR CRU.

.2020 - Projekt

zawarta w dniu ……….2020 r. w Bogatyni pomiędzy:
1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciech Błasiak,
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,
a
2……………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………….. z siedzibą w
……………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polski.
NIP : …………………………
REGON: …………………….
zwanym w tekście umowy „Projektantem”
W rezultacie dokonania wyboru oferty Projektanta w ramach procedury zapytania cenowego, zgodnie z art.4.ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 ze zm.) oraz z Zarządzeniem
Nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.10.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 30.000 euro stanowiącego
integralną część umowy, strony zgodnie postanawiają:
§1
1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
pn. „Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2)”.
Opracowanie musi zawierać wszystkie elementy i dokumenty wymienione w zapytaniu cenowym stanowiącym
integralną cześć umowy, a w tym:
- projekt budowlany– 4 egz.
- projekt wykonawczy– 3 egz.
- specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót– 3 egz.
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy– 3 egz.
- projekt organizacji ruchu drogowego docelowy (wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Zgorzeleckiego)– 3 egz.
- przedmiar robót – 2 egz.
- kosztorys inwestorski– 2 egz.
- komplet wymaganych uzgodnień opracowania dający prawo do podejmowania docelowych prac projektowych –
1 komplet w oryginale.
2. Projektant dostarczy całość dokumentacji w formie cyfrowej na nośniku CD/DVD (pliki w wersji do odczytu
(np. pdf, jpg., tiff) oraz edytowalnej (np. w formacie .doc, .dxf, dwg, ath, kst) na nośniku elektronicznym typu CD –
2 egz. Zarówno część opisowa jak i rysunkowa ma być zapisana w formacie do odczytu (.pdf) oraz w wersjach
edytowalnych (do plików rysunkowych) z zastosowaniem rozszerzenia .dwg, do plików tekstowych rozszerzenie
.doc/.docx, do kosztorysu rozszerzenie .ath.
§2
1. Do obowiązków Projektanta należy sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z
wytycznymi do projektowania ustalonymi z Zamawiającym oraz obowiązującymi przepisami, a także uzyskanie
wymaganych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z obowiązujących przepisów.
2. Dodatkowo do obowiązków Projektanta należy :
- opracowanie dokumentacji w sposób zgodny z zapisami zawartymi w zapytaniu cenowym stanowiącym
integralną cześć niniejszej umowy,
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- uzgodnienia projektu z właścicielami sieci,
- uzgodnienia projektu z właścicielami terenu,
- uzgodnienia projektu w zakresie kolizji (w przypadku ich wystąpienia należy bezzwłocznie powiadomić
Zamawiającego) z właścicielami zainteresowanych stron oraz uzgodnieniu sposobu rozwiązania likwidacji tych
kolizji wg wytycznych właściciela sieci,
- dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami obowiązującego prawa,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu drogowego,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją,
- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
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3. Projektant jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów
wynikających z art. 29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez
podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie
nazwy własnej materiału lub urządzenia to Projektant zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów
tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności – wraz z
uzasadnieniem powodów niemożliwości opisania proponowanych materiałów i urządzeń bez podawania ich nazw,
patentów i pochodzenia.
4. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na realizację robót materiałów lub urządzeń
„równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowej –
Projektant zobowiązuje się do wydania na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na
temat parametrów tych materiałów lub urządzeń – bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia za ww. czynności.
5. Projektant jest zobowiązany także do uzyskania wymaganych opinii, zgód, pozwoleń, uzgodnień i sprawdzeń
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
6. Do obowiązków Projektanta należy również pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych
objętych dokumentacją, a w szczególności :
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym
będącym podstawą uzyskanych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji;
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego;
c) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
d) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
e) udział w komisjach i naradach technicznych;
f) uczestnictwo w odbiorach częściowych – na wniosek Zamawiającego.
§3
1. Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia
04.12.2020 r. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę przekazania kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
2. Przekroczenie terminów dostarczenia opracowania, o którym mowa w § 1, spowodowane udokumentowanym
przedłużeniem czasu jego uzgadniania z przyczyn od Projektanta niezależnych, nie będzie powodowało naliczania
kar umownych.
§4
1. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
………….. zł brutto (słownie złotych : …………………………………………………),
w tym :
- kwota netto w wysokości …………………… zł
( słownie złotych : ………..…………………………………………….……………………..)
- podatek VAT wg stawki ……..% w wysokości…………….zł
( słownie złotych : ……….…………………………………………………………………….)
2. Faktura Projektanta obejmująca wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zostanie
zrealizowana przez Zamawiającego po wykonaniu i odbiorze kompletnego opracowania bez zastrzeżeń wraz z
pozwoleniem na budowę na podstawie podpisanego protokołu odbioru w formie przelewu na rachunek bankowy
Projektanta wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
3. Projektant, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP 615-18-10-987.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, ostatecznym, kompletnym i
zawiera wszystkie koszty, które mogą powstać w trakcie wykonywania umowy. Wynagrodzenie to obejmuje
również wykonanie (na pisemny wniosek Zamawiającego) jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
5. Strony niniejszej umowy mogą zmienić wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1
niniejszego paragrafu w sytuacji. gdy nastąpi urzędowa zmiana wysokości stawki podatku VAT (proporcjonalnie do
tej zmiany, jednakże bez zmiany ceny netto).
6. Oprócz wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projektantowi przysługuje
również wynagrodzenie za jednorazowy pobyt na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, w związku z pełnieniem
nadzoru autorskiego w kwocie ………. zł brutto. Jednorazowy pobyt projektanta na budowie uwzględnia :
a) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
b) czas przejazdu z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
c) czas pobytu na budowie w jednym dniu,
d) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.
Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie
od czasu jego trwania.
7. Faktury Projektanta za pobyty na budowie lub w siedzibie Zamawiającego (na pisemne wezwanie
Zamawiającego) będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Projektanta
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
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8. Stawka za jednorazowy pobyt na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego związana ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego podlegać będzie rocznej waloryzacji (na pisemny wniosek Projektanta) w oparciu o roczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Pierwszą waloryzację Zamawiający przewiduje w roku 2021.
9.Warunkiem dokonania płatności jest pisemne potwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego pobytu
Projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Pobyty Projektanta na budowie lub
w siedzibie Zamawiającego bez jego pisemnego wezwania nie będą traktowane jako pobyty w ramach pełnienia
nadzoru autorskiego i nie będą stanowiły podstawy do wypłaty wynagrodzenia.
§5
1. Strony ustalają, iż Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej w
ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U.2019.1231 t.j.).
2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Projektanta z tytułu
przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 oraz przeniesienia własności wszystkich
egzemplarzy dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Projektant oświadczy, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie
naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac będących
przedmiotem zamówienia, dostarczonych Zamawiającemu przez Projektanta oraz, że nie udzielił żadnych licencji na
korzystanie z dzieł stanowiących przedmiot zamówienia.
§6
1. Zamawiający przekaże Projektantowi istotne do wykonania opracowania objętego umową informacje, materiały,
dane wyjściowe oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji umowy.
2. W przypadku, gdy termin przekazania powyższych danych przekroczy 14 dni od daty wezwania strony rozważą
możliwość skorygowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.
§7
1. Projektant opatrzy opracowanie w pisemne oświadczenie, że jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami oraz normami, i że jest kompletne. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa
wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.
2. Strony ustalają, że miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego. Dokumentem
potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany i podpisany
przez Projektanta oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego.
3. Zamawiający - po otrzymaniu opracowania, o którym mowa w § 1 umowy przystąpi do czynności odbioru, które
zakończą się w terminie do 14 dni roboczych. Efektem odbioru będzie przyjęcie dokumentacji wraz z podpisaniem
protokołu zdawczo-odbiorczego, bądź też jej zwrot z podaniem przyczyn odmowy odbioru przedmiotu umowy.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 3 będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury
obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
5. Strony nie przewidują częściowych odbiorów poszczególnych elementów opracowania, a jedynie dokumentację
kompletną dla danego zakresu.
§8
1. Projektant udziela na przedmiot umowy wskazany w § 1 rękojmi wynoszącej 12 miesięcy i gwarancji wynoszącej
….. miesięcy, licząc od daty odbioru opracowania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Projektant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.
3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda
usunięcia wad, wyznaczając Projektantowi na to odpowiedni termin. Jeżeli Projektant nie usunie wykrytych wad w
terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu
rzeczoznawcy) na koszt i ryzyko Projektanta. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej, Zamawiający
zawiadomi Wykonawcy pisemnie co najmniej na 7 dni wcześniej.
4. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w przypadku, o którym mowa w ust.3 potrącony
z wynagrodzenia przewidzianego w § 4. ust. 1.
§9
1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie ma wady zmniejszające jego
wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w zapytaniu ofertowym,
wytycznych do projektowania, w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
2. Uprawnienia Projektanta z tytułu rękojmi za wady koncepcji wygasają w stosunku do Projektanta wraz z
wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady prac wykonanych na podstawie tego
opracowania.
§ 10
1. Projektant zapewni opracowanie całości dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami
określonymi przez Zamawiającego, wymaganiami określonymi w przepisach i obowiązujących normach oraz z
zasadami wiedzy technicznej. Jednocześnie Projektant oświadcza, iż posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy.
2. Opracowania, o których mowa w §1 umowy będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu
widzenia celu, któremu mają służyć.
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3. W rozwiązaniach projektowych winny być przyjęte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą
mogły być zastosowane w dokumentacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
4. Projektant na bieżąco (co najmniej raz na 30 dni) będzie informować pisemnie Zamawiającego
o postępie i zawansowaniu prac oraz sygnalizował będzie o pojawiających się zagrożeniach przy usunięciu których
może być pomocne działanie Zamawiającego. Osoby upoważnione przez Zamawiającego będą miały zapewnioną
możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Projektanta.
§ 11
1. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną :
1.1.Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający odpowiada - w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1.
2. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2.1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Projektant w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1;
2.2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Projektanta - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu
jego dostarczenia;
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
drodze postępowania sądowego.
§ 12
Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących wypadkach :
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
1.1. 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 wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
1.2. Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał je bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje ich przez okres co
najmniej 30 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
2.1.Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy lub
odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcy, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
§ 13
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 14
Wykonawca może podzlecić część specjalistycznych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, za działania lub zaniechania którego ponosi odpowiedzialność jak za działanie lub zaniechanie własne.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 16
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy dokumentowej.
§ 17
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Projektanta.
WYKONAWCA:
...................................

ZAMAWIAJĄCY:
………………………………….
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY:
………………………………….
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