
 

 

Nr  BIOŚ.IWŚ.III.7013.1.2017.ś     Koniecpol dnia 27. 01. 2017r.                                       

Gmina Koniecpol 

42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 

 

Zaproszenie 

do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rewitalizacji 

zdegradowanego  budynku w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dz. nr ewid. 1577dla potrzeb świetlicy 

środowiskowej. 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro ( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164). 

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1/. Opracowanie dokumentacji projektowej, oraz dokumentacji kosztorysowej dla potrzeb 

remontu i modernizacji budynku w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dz. nr ewid. 1577 dla potrzeb 

świetlicy środowiskowej. 

Budynek przeznaczony do remontu i modernizacji jest obiektem parterowym, bez 

podpiwniczenia,  ze stropodachem ( bez poddasza) wykonanym w technologii tradycyjnej   

w latach 1970 –tych. 

Ściany budynku murowane z betonu komórkowego. 

Stropodach z płyt żelbetonowych typu ‘żerań”. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

-  wody zasilanej  z sieci miejskiej 

- kanalizację z odpływem ścieków do sieci kanalizacyjnej 

- centralnego ogrzewania zasilaną z sieci miejskiej 

- elektryczną. 

Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 200 m2 

Kubatura: ok. 740 m3 

Ilość kondygnacji: 1 

 

Zakres prac remontowo-modernizacyjnych: 

- wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- docieplenie ścian i stropodachu wraz z wykonaniem nowej elewacji 

- wymiana posadzek i podłóg  

- przebudowa ścianek działowych celem wydzielenia pomieszczeń dla obsługi świetlicy 

- wykonanie wentylacji 

- wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi 

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

- zagospodarowanie terenu przyległego 

Teren na którym usytuowany jest budynek objęty jest opracowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, oznaczenie funkcji: „U” – tereny usług podstawowych, 

tereny usług ponad podstawowych, tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, 

terenu usług oświaty, rzemiosła produkcyjnego. 

 

Całość dokumentacji należy przygotować w wersji graficznej i elektronicznej. 

Zakres robót obejmuje: 

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień z zamawiającym odnośnie szczegółów dotyczących 

zakresu projektowego. 

- Zgłoszenie wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Częstochowie w zakresie 

wymaganym przepisami prawa. 

- Uzyskanie uzgodnień, opinii, pozwoleń. 

- Informacje do planu BIOZ. 
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- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej  w 6 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 

- Wykonanie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robot w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w 

wersji elektronicznej . 

- Przygotowanie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia wykonania robót. 

- Koszty uzgodnień decyzji, opinii ponosi wykonawca. 

 

2./. Dokumentacja projektowa  winna być wykonana wraz z uzgodnieniami zgodnie z 

przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej  z dnia 25 04. 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego ( Dz. U. z 2012r nr 462 z póź. zm.). 

3/.  Dokumentacja projektowa  będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót i w związku z tym 

powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych     

( Dz. U. z 2015r poz. 2164). 

2. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia:                                                                                                                                                                                                                                                  
Rozpoczęcie pracy  -  data podpisania umowy. 

Zakończenie prac:  do 24 marca 2017 r. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 
Ofertę należy sporządzić wg. formularza ofertowego  stanowiącego załącznik nr 1 do  

niniejszego zaproszenia. 

Cena podana  ma być cyfrowo i słownie w języku polskim, czytelną i trwałą grafiką. 

Cena podana w ofercie  winna obejmować  wszystkie  koszty i składniki związane                  

z wykonaniem  zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

Cena może być tylko jedna za wykonanie zamówienia. Nie dopuszcza się wariantowości  

ceny. 

Cenę należy podać jako ryczałtową za wykonanie wszystkich elementów robót  

opisanych w pkt. 2 . 

Warunki płatności: 

- 50% kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia po opracowaniu i 

uzgodnieniu dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o 

pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie wykonania robót. 

- 50% kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia po uzyskaniu decyzji 

pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót bez 

zastrzeżeń. 

Terminy płatności faktur – maksymalnie do  30 dni od dnia otrzymania faktury przez 

zamawiającego. 

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował: 
Nazwa kryterium - cena  =  100% ( cena za cały przedmiot zamówienia). 

W cenę należy wliczyć: 

- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia 

- obowiązujący podatek VAT 

Cena podana w  ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji w okresie jej trwania. 

Zamawiający wybierze  ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najniższej cenie. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
Ofertę należy złożyć  w zamkniętych kopertach do dnia  01 luty  2017r. do godz. 11,00 w 

siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A pokój nr 

15A  ( parter-kancelaria). 

Oferty zostaną otwarte  w dniu    01 luty 2017r. o godz. 11,30 w siedzibie zamawiającego. 
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Oferty cenowe złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania 

oferentom którzy je złożyli. Wyniki zostaną przekazane  wykonawcom w następujący 

sposób: przesłane pocztą i drogą e-mailową. 

6. Oferta ( propozycja) ma zawierać następujące dokumenty: 
a/. Formularz  oferty wg. załączonego wzoru., zał. 1. 

b/. Oświadczenie oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zadania objętego ofertą, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, oraz 

zasobami zdolnymi do wykonania zadania wg zał. 3 

c/. Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej należyte wykonanie zadania wg zał. 3 

d/. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wg  zał.  3 

e/. kserokopia uprawnień budowlanych projektantów  w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia, oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa . 

7. Informacje dodatkowe : 
     a/. Osobą uprawnioną do kontaktowania się  jest: 

           Henryk Idziak tel. (34) 3551755 fax (34) 3551756 e-mail: henryk.idziak@koniecpol.pl. 

            w godzinach 7,30 do 15,00. 

Załączniki:  

Zał. nr 1.  Oferta cenowa 

Zał. nr 2.  Mapa poglądowa 

Zał. nr 3  Oświadczenie 

Zał. nr 4  Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 

Zał. nr 5  Projekt umowy. 

 Zał. nr 6 Wykaz podwykonawców     

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

                      Ryszard  Suliga 

 

 

Opracował: 

H. Idziak 

tel (34)3551755                                            
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Załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia  

                         23. 01. 2017 r.  nr BIOŚ.IWŚ.1. 

             7013.2017.ś 

 

 

Nazwa firmy (wykonawcy):             ........................  dnia .............. 

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

Adres wykonawcy: .................................  

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

Powiat: .................................................... 

Województwo: ....................................... 

REGON: ................................................. 

NIP: ......................................................... 

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

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

…………………………………………. 

oraz adres e-mail   

…………………………………………. 

 

OFERTA  CENOWA 

 

Gmina  Koniecpol 

         ul. Chrząstowska 6A 

   42-230 Koniecpol   

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla potrzeb rewitalizacji  budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej w Koniecpolu 

ul. Szkolna 17 dz. nr ewid.  1577: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach: 

 

a) cena brutto za wykonanie całego zamówienia:          ……………….zł                                                

  słownie złotych: ........................................................................................ 

     podatek VAT w wysokości  23%: ….............................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

      cena netto:  ................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

      z tego: 

  2. Inne informacje: 

- Termin opracowania  do 24 marca  2017r 

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  

  zastrzeżeń. 

- Zakres prac przewidzianych do opracowania jest zgodny z zaproszeniem do złożenia 

oferty. 

- Przedmiot zamówienia  zamierzamy wykonać: 

 1/ siłami własnymi* 
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2./ własnymi  silami i przy pomocy podwykonawców wymienionych w zał. nr 6 do 

zaproszenia* 

(* niepotrzebne skreślić). 

- Oświadczamy, że dołączony do zaproszenia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na podanych warunkach w miejscu i termonie wyznaczonym przez zamawiającego. 

- Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe ( za 

składanie nieprawdziwych informacji wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

…………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

   

 

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

Podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Załącznik nr 3 do zaproszenia  

         z dnia 27. 01.2017r nr 

         BIOŚ.IWŚ..7013.1.2017.ś 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy prawo Zamówień publicznych: 

- posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 

- posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

 

Data: ……………………………..                         ……………………………………………… 

         ( podpis i pieczęć osób uprawnionych do  

           reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        Załącznik nr 4 do zaproszenia 

       z dnia 27. 01. 2017r nr 

       BIOŚ.IWŚ.7013.1.2017.ś 

 

 

 

 

Wykaz 

osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

 

L.p. Imię i nazwisko Zakres i numer uprawnień 

budowlanych i  zaświadczenia o 

przynależności do IIB. 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Uwaga: do oferty należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych  i aktualne 

zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………………. 

(miejscowość, data)                                                     (podpis osób uprawnionych do 

          Reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Zał. nr 6 do zaproszenia z dnia 

           27. 01. 2017  r  nr BIOS.IWŚ.7013.1.2017.ś 

 

 

Wykaz 

podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

L.p. Imię i nazwisko , firma, podwykonawcy Zakres robot przewidziany 

do wykonania 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Uwaga: do wykazu należy załączyć kopię uprawnień budowlanych podwykonawcy i 

aktualne zaświadczenie o przynależności do IIB . 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                           ………………………………………… 

 (miejscowość, data)                                                ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                                   do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



  
         Załącznik nr  5 do zaproszenia 

                   z dnia 27. 01. 2017r nr 

         BIOŚ.IWŚ.7013.1.2017.ś           

 

UMOWA  ( projekt) 

 

 zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  ………………. 

pomiędzy Gminą Koniecpol z siedzibą  42 – 230  Koniecpol ul. Chrząstowska nr. 6A  NIP 949-

218-95-67, zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

  1.  Ryszard Suliga -  Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

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

……………………………………. Regon: ………………………………………….. z 

siedzibą: ……………………………………………….. reprezentowaną przez: 

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

zwanym w dalszej  treści umowy   „ Wykonawcą”. 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :  

1/ opracowanie kompletnej  dokumentacji projektowej dla rewitalizacji budynku 

położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dz. nr ewid. 1577 dla potrzeb świetlicy 

środowiskowej. 

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w pkt. 2  

zaproszenia do składania ofert, z dnia 23. 01. 2017r. Dokument ten stanowi  integralną 

częścią umowy. 

§ 2. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami dotyczącymi 

celu, któremu przedmiot umowy ma służyć. 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się udzielać bezzwłocznie wyjaśnień 

 uczestnikom postępowania przetargowego w czasie wyłaniania wykonawcy na roboty 

objęte dokumentacja przetargową. 

3. Projektant ponosi odpowiedzialność za błędy projektu ujawnione przy realizacji zadania. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzory autorskiego w 

trakcie realizacji projektu. 

§3. 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  

w wypełnianiu zobowiązań umowy podczas wykonywania prac projektowych, jak również w 

trakcie realizacji inwestycji ( w ramach nadzoru autorskiego). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do : 

a/. konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań technicznych i materiałowych mających 

wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie dokumentacji 

projektowej, 

b/. opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, 

tzn. bez podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy 

materiału lub urządzenia, to Wykonawca projektu po wskazaniu nazwy konkretnego 

producenta lub nazwy  produktu, zamieszcza zapis: „ lub równoważny” i podaje wymagane 

cechy równoważności.  

3 W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejsza umową, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia całości kosztów jej 

przygotowania. 

4 Do kierowania pracami projektowymi  Wykonawca wyznacza: …………………………         

tel. ………………………………….. 

5 Jako koordynatora Zamawiającego  w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy wyznacza się Henryka Idziaka tel. (34) 3551755. 
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§4. 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24 marca  2017r. 

2. Zamówienie uznaje się za wykonane: 

          - z dniem obustronnego podpisania protokołu  przekazania  zamawiającemu kompletnego  i  

zgodnego z umową opracowania dokumentacji   w zakresie wskazanym w zaproszeniu    i 

umowie. 

3 Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz    z 

okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane   na jej podstawie. 

4 Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych                 i 

prawnych dokumentacji projektowej. 

5 Do projektu Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie            z 

umową i kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Za działania i zaniedbania 

podwykonawców dokumentacji, Wykonawca dokumentacji ponosi odpowiedzialność jak za 

postępowanie własne. 

§5. 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia: 

a/ cena brutto: ……………………….zł  słownie: …………………………………….. 

b/ podatek VAT w wysokości: ……………………………………. zł słownie:………. 

………………………………………………………………………………………….. 

c/ cena netto: ……………… zł 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

2. Podstawa do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu 

umowy są dwie  faktury: 

a/. I faktura w wysokości  50% kwoty należnej za wykonanie przedmiotu zamówienia   

tj. ………………….. zł  brutto, słownie  ……………………………………………….    po 

podpisaniu  protokołu odbioru bez zastrzeżeń wykonania przedmiotu umowy     i odbioru 

kompletnej dokumentacji  projektowo- kosztorysowej oraz po przedłożeniu Zamawiającemu 

potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, lub zgłoszenia wykonania robót 

na zakres robót objętych opracowaniem  w Starostwie Powiatowym                          w 

Częstochowie. 

b/. II faktura w wysokości 50%  kwoty należnej  za wykonanie przedmiotu zamówienia  tj. 

……………………… zł brutto, słownie: ……………………………………………, po 

przedłożeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę , lub potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia  na wykonanie robót bez zastrzeżeń, wraz z dokumentacją projektową.  

c/. faktury będą płatne przelewem do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego 

wraz z protokołem odbioru  prac częściowych, na konto wykonawcy nr 

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

§6. 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania  zamówienia 

określonego w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar 

umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości              

( brutto)  przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego  

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych                od 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną                   w wysokości 

10% wartości przedmiotu umowy  ( wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy ). 

4. W przypadku, poniesiona przez Zamawiającego szkody  z przyczyn leżących  po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy  na zasadach ogólnych 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 



 

-3- 

 

       § 7. 

1. Wszelkie zmiany  umowy wymagają zastosowania formy pisemnej . 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych, 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja  2004r w sprawie określenia  

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 

                                                                § 9. 

1. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

   §10. 

1. Wykonawca przekazuje prawo do projektu Gminie Koniecpol zgodnie z art. 41 i art. 61 

ustawy z dnia 04. 02. 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016 r nr  

poz. 666 

                                                               §11. 

1  Umowę niniejszą sporządzono w  trzech   jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz.   dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
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