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Na wlń<onanie robót budowlanych pn. Adaptacja pracowni z_aw9lowych w
Zespóe §zkół im. bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie dla zawodu
Tecirnik Ekonomista oraz dla zawodu Technik ObsługiTurystycznej.

1-1 Zamawiającym jest:
Powiat Suski, ul. Kościelna 5§, 34-200 Sucha Beskidzka
REGON:072181675
NlP: 552-14-27-933
tel. +48 33 8757920
fax. + 48 33 874'l5 52
§trona intemetowa: www.powiatsuski,pl
e-mail: modemizacia@oowiatsuski.pl

1.2 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w _trybie zaPYtania

ofertówego, na podstawie ań.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 20O4 r.,Prawo zamówień

publicznfch (t.j. Dz. U. z2017 r. poz, 1579, ze zm.) oraz aktów wył<onawczych wydanych na jej

podstawie.
1.3 Żamawiający informuje , że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze Środków Unii

Europejsi<iej * rarnacń Regionalnego Programu Operacyinego Wojewódżwa MałoPolskiego na

lata2o14-2020 _ fi oś PrTorytetońa wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój ksŻałcenia

zawodowego, poddziałanie ia.z.z Ksżałcenie zawodowe uczniów - SPR. Nazwa Projektu:
Krea§nłny uczeń * profesjonalista w zawodzie.

1.4 więcfi iniormacji o'Regiónahym Programie Operacyinym na stronie lntemetowej pod łączem:

http;l/www.rpo.malopolska.pl/
1.5@iezapoznaćsięztreściąniniejszegozapytaniaofertowegoizłoŻYÓ

ofeńę zgodnie z jejwynaganiami.
1.6 zapńn'ie ofertowó ńazŹzaĘcznikami publikowane jest na stronie intemetowej zamawiającego

a'iakźe dodatkowo, celem zwiększenia konkurencyjności w bazie konkurencYinoŚci:

https:l/bazakonkurencyjnosci.fu nduszeeu ropejskie. gov- pll,

1.7 Zamawiaiący nie przŃduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu

kosżów udziału w postępowaniu.
1,8 ąamawiający dopuszczJ przeprowadzenie procedury negocjacyinej w odniesieniu do składanYch

otert. ZaŚtńga się jednak, że procedura negocjacyjna będzie jawna, nie powodując naruszenia

ań. 7 ust. l uŚtaw} prawo zamówień publicznych (np. w sytuacji w któĘ oferta z najniższą ceną

będzie pzekraczła kwotę, jaką Zamawiając! będzie zamieęał przezaaczyĆ na sfinansowanie

e dwóch sal szkolnych związane z adaptacją
pracowni zawodowych w Zespole sŻtoł im. bł. Ks, Piotra Dańkowskiego w Jordanowie (powiat

APYTANIE OFERTOWE

zamówienia zawiera

Rozdział {
PosTANoWlENlA, o6óLNE

Rozdzial2
oPls PRZEDM loTu zAiJióufl ENIA

.izacunkowe §26r, 90wys, 200 cm,

oatie* białv. dopasowanv do pozostalyń pomieszczeń, z zamkiem iwkładką,
posadzki podłogi i cokolika naściennego z płytek gre§o§ryfi-dlewtopo_doonycn w

jasnyrn dcieniu, ziugolianiem (Wykonawca pzcdstawia UĄftkownikowi tłzomik p$ek oraz
'propozvcję ułożenia, iymiary pł$ei< i rooza; fugi do akceptacji) lub równowaźnych. na zaprawie
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ńwnoważna. Uzgodnienie uzomika płytek (palety) z Zamawiającyn wg. propozycji paletowej
rłanenn fnfernwanmn nzaz wvknnawnel nrndllennia pMki nraznaczone rlo tlżńktl w szkole-

3 Wymiana opraw na oprawy LED z podączeniem, §trumień świetlny nie mniej niż 800 |umenów,
barwa światła np, neutralna. Oprav"y prżeznaczone do uĄltku w szkole.

szt. 15,00

Z,arlanla hrZ -AOilDlECNa DnaCOWn Technik
Lp opi8 prac Jedno§lka

miarv
nosć

1 Wymiana drzwi ,vvĘwnętrznych (trwałe drzwi), wymiary szacunkowe szer. 90 wys. 200 em,
odcień biafu. doDa§owanv do oozostafuch oozoslałvch oomieszczeń. z zamkniem i wkładka.

sż. 1,00

2 Ułoźenie po§adzki podłogi i cd<dika naściennego z pMek gr€§olwchdrewnopodobnych w
jasnyrn odcieniu, z fugowaniem (Vvykonawca przedstawia Użytkownikowi wzomik pMek oraz
propozycję ułoźenia, wymiary płytek i rodzaj fugi do akceptacji) lub ńvnowaźnych na zaprawie
klejowej, plytki antypośliżgowe lub równoważne, klasa ścieralnŃci V lub zbliżona lub
równoważna. Uzgodnienie uzomika płytek (palety) z Zamawiającyn wg, propozycji paletowej
r{łnann /nfarnwanpnn npaz l,,Vrłnnamc) nrańltćenta Phrtki hże"n^f'one do uińktl w szkole

m2 50,00

3 Wyrniana opraw na oprawy LED z podłączeniem, strumień świetlny nie mniej niż 800 lumenów,
banła światła np, neutralna. Oprawy przeznaczone do uĄdku w szkole.

sa. 15,00

2.3. Uwaga, powyzszy p]zedmiar robót nie §tanowi ostatecznej podstawy wyceny ze wżględu na
rożiczenie ryczaftowe. Podane tam jednostki są szacunkowe. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
unrżględnił wszystkie prace wymienione w przedmiarze robót, celem przygotowania ofeńy cenowej.
Roboty mają charakter robót remontowych i renowacyjnych, zgodnie z nomenklaturą określoną w
CPV pod nr. 4545300a-7, ze szczególnym uwzględnieniem szkoł. Na każde źądanie należy
prżedstawić atesty przed wbudowaniem danej grupy materiałow.
2.4. Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał harmonogram pracy z przedstawicielem użytkownika.
Wszystkie materiały podlegaią akceptacji przezużytkownika przed wbudowaniem.
2.5. lstotne postanowienia umowy zawańe §ą w Załączniku Nr 1 do zapytania. Z wybranym
WykonawcąANykonawcami zawafta zostanie Umowa o roboty budowlane w zakresie zadania nr 1 i

zadania nr 2.
Rozdział 3

TERM|N WYKoNANIA ZAMÓWENIA
3.1 Zamówienie należy zrealizować w szacowanym terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonewcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowanaa;

Zamawiający nie określa §zczególnych wymagań
2) spełniaią warunki udziału w postępowaniu do§lczące:

1} kompetencji lub uprawnień do prowadzenaa określonej działaInościzawodowej,
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

2| sytuacii ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa sżczególnych wymagań

3} zdolnoścl technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

4,2 Zamawiającv moźe, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy moźe mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
PODWYKONAWCY

Wykonawca może powierzyć wykon an ie części zamówien ia podwykon awcom.
Realizacja części przedmiotu umowy poprżez podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiaiącego za prawidłową realizacię płzedmiotu umowy, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz o§ób tĘedń za działania, zaniechanie
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samyrn stopniu, jakby to były
działania, uchvbienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Rozdział 5
WYKAZ oŚWhDczEŃ LuB DoKuMENTÓW lłKe MArĄ DosTARczYĆ wyxotlłwcy
W cELu PoTWERDZEN|A SPEŁN|AN|AWARUNKÓw uoanru W PosTĘPovlrANlU LUB

KRYTER!ÓW sELEKcJl oRAz vllYKAzANlA BRAKU PoDSTAW Do WYKLuczENlAz
PosTĘPoltlrANlĄ JAK RÓWNIE,Ż PoTWERDZEN lA VyYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PR;eEz

Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
on wykluczeniu oraz spełnia warunkiudziału w postępowaniu;

Powiat su§kl - §tarostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Adres ul. Kościelna 5b, 34 - 200 §ucha Beskidzka

e-mail: modernizacia@powiatsuski"p| tel: 033 875 79 46

4,3
1)
2)

Rozdział 4
WARUNK| UDzlAŁU W Po§TĘPoWANlU oRAz BRAKU PoDsTAYll DoWYKLUCZEN|A

oRAz oPl§ sPosoBU DoKot{YwANlA ocENY §PEŁN|AN|A wcH WARUNKoW
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WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

Wykonawca moźe złożyć ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofeń częściowych.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
ofeńa musizawierać:
a) Formularz Ofeńowy
ofeńę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemoźliwiający
zapoznanie się z jej zawańością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu
otwarcia ofeń.
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu ifaksu wykonawcy,
b) Dane zamawiającego

powiat suski
ul. Kościelna 5b,34-200 Sucha Beskidzka

c) 6FERTA na adaptację pracowni szkolnych w ZS im. bł. ks, Piotra Dańkowskiego w
Jordanowi* zapyftanie ofeńowe.

d) Nie otwierać przed dniem {3,09.2018 r. godz. 1l:{5.
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
pródułtów, charakterlzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, model)

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
B.6

Ofertę należy złażyć w terminie do dnia 13.09.2018 r. do godziny 10:00 w. siedzibię
zamawiaiacógo. 34-200 §ucha Beskidzka. ul. Kościelna 5b. DzienĘik Podawczv{
ŚÓkiótariat. Ofeńy można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00, 15.00.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofeń ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 8,1, a nie data jej wysłania przesyłką pocźową lub kurierską.
otwarcie ofeń nastąpi w dniu, w którym upłynie ostateczny termin składania ofert, o któn7m

mowa w pkt 8.1 o godzinie 1 1:,l5 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościelna 5 b.

Po otwarciu ofeń Zamawiający dokona analizy treści złożonych ofeń.
Zam awiający zastrzega sob ie możiwość przeprowadzen ia negocj acj i.

otwarcie ofóń jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyó w sesji otwarcia ofeń, W przypadku
nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofeń na jego

wniosek.
Rozdział 9

TERM|N ZW|AZANIA oFERT
Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 30 dni od terminu składania ofeń.

ieq terminu terminu składania ofeń.

TdJ Wykonawca ńodi Cenę ryczałtową za caicść prac opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
oraz wyszczególni ceny za prace w poszczególnych pracowniach.

$.2 Wyliczoną zgodnie z pkt 10.1. cenę ofeĘ Wykonawca poda w Formularzu Ofeńowym.
10.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN): ]iczbowo, z dokładnością nie większą niż

dwa miejsca po przecinku oraz słownie,
1o.4 Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofeńy wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i

pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.

10.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10,6 Wynagrodzenie ma charaktery ryczaftowy.
fi.7 Zgodnie z ań. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofeńę, któĘ wybór prowadziłby do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej ofeńy dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek łozliczyó zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadziĆ do powstania u

Powiat SusH - §arostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkie.i
Adres ul, KŃcielna 5b, 34 - 200 Sucha Beskidzka

ełnail: modernizacia@oowiatsuski.p| tel: 033 875 79 46

9.1
9.2

Rozdział 8
SKŁADANIE l oTWARclE oFERT

Rozdział 10
oPls sPosoBU oBLlczENlA GENY
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zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując naa/vę dostawy, której świadczenie

do ia, oraz wskazui wańość bez

11.1 ZamawiĄący zasżrzega sobie óadanie składanych ofeń, w szczególnoSci Żstrzeg6 sŃie
możliwoŚĆ zwracania się do wykonawców w celu wyjaśnień/udzielenia odpowiedzi w stosunku
do zaoferowanej ofeńy, w tym wyjaśnień w zakresie raĄco niskiej ceny.

1 1.6 Zgodnie z ań. 91 ust. 5 Pzp., jeżeli nie będzie można dokonać wyboru ofeńy najkozystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone ofeńy, które pzedstawiają taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofeń, zamawiający spośród tych ofeń, wybierze ofeńę z najniższą ceną, Jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, któzy złożyli te
ofeńy, do zlożenia w terminie określonym przezZamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając ofeńy dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wvższych niż zaoferowane w złożonych

12.1 ZamawiĄący dokona oceny ofeń, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
ofert:

Lp, Nazwa kryteńum zfiacłęnie kryteńum
/w o/^\

Liczba moźliwyó do
uzvskania ntlnktów

1 Cena {C't 1oo% 1O0 ounlłtów

Rozdział 13
uDzlELENlE zAilÓWENlA

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego ofeńa została wybrana jako
najkorzystniejsza.

13.2 Jeżeli Wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ZamawiĄący może wybrać ofeńę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofeń.

13.3 ZawieĘąc Umowę o roboty budowlane Wykonawca przyjmuje bez uwag, że udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na
okres nie krótszy niż24 miesiące. W przypadku gdy okres gwarancji na materiały jest dłuższy

materiałów.

Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

powinny posiadać dokumenty
o ile umocowanie to nie będzie

z dokumentów

17.1 Wfionawca może alrlrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania.
17.2 W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści zapytania wnoszonych drogą pisemną lub faxem

Zamawiający prosi o jednoczesne przekazanie ich w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres
mailowy: modernizacia@powiatsuski.pl

1 7 .3 Zamawiający udzieli wyiaśnie ń m oźliwie nieantlłocznie.
17.4 Zamawiający moze przed upłprvem terminu składania ofeń zmienić treść zapytania.
17.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofeńach, zamawiający
pzedfuży termin składania ofeń.

Powiat §uski - staro§two Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Adres ul. KŃddna 5b, 34 - 200 §ucha Beskidzka

e-mail: modernizacia@powiatsuski.p| teŁ 033 875 79 46

Rozdział lt
BADAN|E OFERT

Rozdział 12
oPl§ KRYTERIÓW, KTÓRYM| zAlllAl,lrlArĄcY BĘDzlE slĘ K|ERoWAŁ PRzYurYBoRzE

OFERTY WRAZ Z PODAN|EM ZNACZEN|A TYCH KRYTER6W l SPOSOBU OCENY OFERT

Rozdział 14
lNFoRMAcJE o FoRMALl{oścncH, JAKIE PoWNNY zosTAć DoPEŁNloNE

PO WYBORZE OFERW W CELU ZAWARCIA UMOWY

WYMAGAN|A DoTYczĄcE zABEZPlEczENlA NALEŹYTEGo WYKoNAi|lA UMoWY

Rozdział {6
PosTANoWlENlA UMoWY

Rozdział 17
oPls sPo§oBU UDzlELANlAWYJAŚNEŃ l zMlAItl TREŚą ZAPYTAN|A
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17.6 W plzypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania a treścią udzielonych wyjaśnień i zrnian,

jako obowiązńąą należy przy!ąć treść informacji zawieĄącej późniejsze oświadczenie
zamawiającego.

17.7 ZamawiĄący zaleca odbycie nieobowiązkowei wizji lokalnej w ZS im. bł. ks. Piotra
Dańkowskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

17.8 Każdorazowe wejścia do szkoły i harmonogramy cąstkowe należy uzgadniać z Użytkownikiem.
17.9 Płatność robót.

18,1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim,
18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia afaz

informacje (zwane dalej "korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: modemizacia@powiatsuski.pl

18.3 Jezeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza faK jej otrzymania.

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzyłnania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wlmłana prz:ez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail
podany przez wykonawę została mu doręczona w sposób umożiwiający 7apoznanie się z jej
treścią w chwili pruesłania.

18.5 Zamawiający vtyraża zgodę na przekazyrranie korespondencji drogą elektroniczną, w
wniosków o treści

19.1 7amawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania
przycryny.

sobie możliwość zmian we wzoźe

lntegralną częścią zapytania są następujące załączniki:
2.1 Załącznik Nr 1 - lstotne postanowienia umowy.
2.2 Załącznik nr 2 - Formularz ofeńowy

Zatwierdzam, dnia

sTAR

SKl

czak

|NFORMACJ E O SPOSOBIE POROZUM lEl'YA!.|lA SlĘ ZAMAW|AJĄCEGO Z WYKONAWCAM

Rozdział {9
POUCZĘN|E O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Powiat §uskl - Staro§two Powiatou/e w Suchej Beskidzkiej
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Załącznik Nr'| -lstotne postanowienia umowy.

Umowa Nr WE.273...,..20t 8
(Projekt)

zawarta w dniu . r. pomiędzy:
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha
Beskidzka, zwanym dalejZamawiającym, reprezentowanym przez Członków Zarządu:
Pana mgr. Józefa Bałosa - Starostę Suskiego
Pana mgr. Zbigniewa Hutniczaka - Wicestarostę Suskiego

przy ul.
siedzibą

a,\ranlm
Wykonawcą reprezentowanym przez:

w rezultaeie dokonania pruez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr WE.272.,,..2a1.... z dnia ,...,....,. r. na

,Wykonanie robot budowlanych związanych z adaptacją pracowni zawodowych dla
zawodu Technik Ekonomista oraz dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej"
przeprowadzonego zgodnie z ań. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamowień publicznych (Dz. U, z 2O17 r.

poz. 1579, ze zm-) zostah zawańa umowa o następującejfreścl';
§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuie do wykonania roboty budowlane polegające na
wykonaniu robot budowlanych ałriązanych z adaptacją pracowni zawodowych dla
zawodu Technik Ekonomista oraz dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej w
Zespole §zkół im. bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanorie.

§2
Zakres ęeczory przedmiotu umovvy został określony w przedmiaęe robót i w treści
zapytania ofeńowego, które stanowią integralną część umowy i które nie stanowią
ostatecznej podstawy do wyceny, w związku z ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym.

§3
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1. Termin przekazania placu budovvy do 14 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy uzgodni z

hmańającym harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót.

3. Termin realizacji całości robót ustala się: nie później niż do 30 dni od dnia zawarcia
Umowy.

§4
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy formularz "zapytania

ofeńowego" zawieralący m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania
Wykonawcy orazże są wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Dokumenty stanowiące "zapytanie ofeńowe' oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną
część niniejszej umowy.

§5
1. Przekazanie placu budowy nastąpi na mocy protokołu przekazania placu budowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej koordynacji prowadzonych robót z

przedstawicielami Zamawiającego (uzytkownik tj, przedstawiciele ZS. im, bł. Ks, Piotra
Dańkowskiego).

§6
Wykonawca ustanawia brygadzistę w osobie

§7
Zamawiający przedstawi Wykonawcy zasady organizacji prac w Zespole Szkół im. bł. Ks.
Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, w tym wskaże Osoby do kontaktów bieżących.

§8
Wszelkie masryny, urządzenia oraz materiały niezbędne do wykonania robót dostarczy
Wykonawca. Wykonawca ponosi równieź wszelkie kosĄ zabezpieczeń ciągów
komunikacyjnych doprowadzających do remontowanych sal a takźe zabezpieczy należycie

Powiat Suski - Starostwo Powiatowe w §uńej Beskitlzkiei
Adres ul. KŃcielna 5b, 34 - 200 §uńa Beskidzka

g,mail: modernizacia@powiatsuski,p| tel: 033 875 79 46

W
dalej



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

łt MAŁopoLSl(A € .".",:,Tj,,.":il::łfl,ji E

J_

Ą.

5,
6.
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przed uszkodzeniem istniejąą substancję budowlaną w pracowniach (np. okna),

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się stzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a takźe

zapewnić warunkibezpieczeństwa bhp i p.poż.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze
i usuwał na własny koszt zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotzebne
urządzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
ZamańĄącego lub innym wyznaczonym osobom, do których należy wykonywanie
zadań związanych z nadzorem nad inwestycją.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest upotządkować teren budowy i

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
Gospodarzem na terenie robót jest Wykonawca.
Gospodarz terenu robót odpowlada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego
odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.
Nie pnewiduje się wykonynuania robót przy udziale podwykonawców.
Wykonawca od powiad a za działania i zan iechania swoich pracown ików.

§10
1. Zamawiająry dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na pruedmiot

niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawów, pod
warunkiem zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i pruedstawienia do akceptacji Umowy
o podwykonawstwo.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo musispełniać poniższe wymagania:
1) wycena usług/robót podwykonawcy lub da]szemu podwykonawcy nie moze być

wyższa niż cena ofeńowa Wykonawcy;
2) terminy realizacji usług/robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie mogą

byc dłuższe niż terminy wynikające z umowy zawańej zWykonawcą zadania;
3) termin zaplaly podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż

30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej ;

zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi określać zasady
wykonanych usług/robót;

5) umowa zawarla pomiędzy wykonawą, a podwykonawĘ musi określać okoliczności
iwarunki przewidywanych zmian do treści zawańej umowy:

6) wysokości kar umownych w umowie zawańej pomiędzy Wykonawą, a
podwykonawcą nie mogą być wyższe niz kary umowne zasto§owane w umowie;

7) umowa z podwykonawcą powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do
powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za
zrealizowane przez podwykonawcę roboty, w terminie trzech dni od daty wpłyłu
należności na rachunek bankowy podwykonawcy;

3, Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzaiący zawrzeć umowę
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot
zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie
realizaĄi zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawą lub
z dalszym podwykonawĘ, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa
projeld wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z pĄektem umowy), a Zamawiaiący w ciągu 14 dni od przekazania może
zgńosić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań
określonych w niniejszej Umowie oraz gdy pcewiduje termin zapłaĘ wynagrodzenia
dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń
uważa się za akceptację projektu.

Powl8t §uski * §taro§two Powiatowe w §uńej Beskidzkiej
Adres ul. KŃdelna 5b, 34 - 200 §ucha Beskidzka
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4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawialącemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, któĘ przedmiotem są dostawy lub
usługi, zzastrzeżeniem ań. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których
mowa w § 1 niniejszej umowy pzedkłada Zamawiającemu poświadczonąza zgodność z
oryginałem kopię zawańej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
ZamawiĄący w terminie 14 dni od przekazania moźe wnieść pisemny sprueciw w
przypadkach, o których mowa w ust. 3- Niezgłoszenie sprzeciwu uwaźa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego,

6. Przepisy ust, 2 - 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

7, Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objęte fakturą wystawioną ZamawiĄąGemu pr7:ez Wykonawcę był
wykonywane przez podwykonawńw (w tym również dalszych podwykonawców)
robót budowlanych, do faktury rozliczeniowej zZamawiĄącym Wykonawca przedłoży
oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od
Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlacząo podwykonawca
odmówił złożenia oświad czen ia,

b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym
dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oŚwiadczeń, z
których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościamiwobec takich podwykonawców
w zrłliązku z realizaĄą prac, a takżę w przypadku dostarczenia oświadczeń
potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania
płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w
zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.
Wstrzymana płatność zostanie zwolniona pżez Zamawiającego mimo nie
przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeŚli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez pzedstawienie stosownych dokumentów, ze należne płatności zostały
wykonane.

8. Zawarcie pruezWykonawcę umowy z podwykonawą bez zgody Zamawiającego stanowi
rażące naruszenie niniejszej umowy. Zakażdy pzypadek naruszenia, o którym mowa w
zdaniu popzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w
wysokości 1000,00 zł lub odstąpić od umowy.

9. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu
szczegołowe informaqje dotyczące podwykonawców ijego/ich dalszych podwykonawców
w zakresie prac powieruonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia
spoządzenia takiej informacji.

10. Wykonawca odpowiadaza działanźa izaniechania podwykonawców jak za swoje ułasne.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeńshło wszelkich działań na terenie

budowy, w tym również podwykonawców i dalszych podwykonawńw.
§lOa

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
pzysfugującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowa ną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, któĘ przedmiotem

Ę roboty budowlane, lub który zawań przedłożoną zamawiającemu umowę o
podwykonaw§two, któĘ przedmiotem są dostawy lub usługi, w plzypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaĘ odpowiednio pftez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawę zamówienia na roboty budowlane.

2, Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyĘcznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodnośĆ

Porgiat §uski - Staro§two Powiatowe w Suńej Beskidzkiei
Adres ul, Kościelna 5b, 34 - 200 Sucha Beskidzka
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z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleźne
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

przedmiotem są dostawy lub

wynagrodzenie, bez odsetek,

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwió
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krotszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.

5. W paypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust, 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaźe niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiĄącego co do wysokości należnej zaflaĘ lub podmiotu,
któremu płatność się naleĄ, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiejzapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy,

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zaplaĘ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust, 1, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy prżezzamawiającego

§r1
1. Materiały i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę, powinny odpowiadać co do

jakości wymĘom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w ustawie Prawo Budowlane.

2. Na kazde żądanie Zamawiającego lub Uzytkownika, Wykonawca zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych rnateriałów:

- cer§fikat na znak bezpieczeństwa;
_ dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrądowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania na żądanie Zamańającego jakości robót wykonanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o których mowa w pkt. 3, będą realizowane przez podmiot wskazanym przez
ZamańĄącego na koszt Wykonawcy.

§12
1. Strony ustalają, że obowiązująą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie

ryczałtowe w rozumieniu ań. 632 § 1 k.c.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1wlraża się kwotą netto: ...... zł. (słownie złotych

netto: ......., ...), wraz z podatkiem VAT......,.(o ile dotyczy). ..,..,tj. kwotą brutto:
zł. ( słownie złotych brutto: ,,.,....,...........)

§{3
Wykonawca przyj m uj e na siebie następuj ące obowiązki szczegdowe:

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania roMt dodatkowych i

zamiennych w terminie do dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
2) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź unądzeń w realizacji -

naprawienia ich idoprowadzenia do stanu poprzedniego.
§{4

1. Strony postanawiają, że obowiązującąje formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci ZamawiĄącemu kary umowne:

Powlat SusH - §tarostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkłej
Adres ul. Kościelna 5b, 34 - 200 §ucha Beskidzka
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a| za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie pzedmiotu odbioru w
wysokości 100,00 zlzakażdy dzień zwłoki;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbioze lub w okresie
rękojmi za wady w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20
o/o W}nd§fodzenia umownego.

3. Kary umow]e za nieterminowe wykonanie zobowiązań będą potrącone z wynagrodzenia
wykonawcy, na co Wykonawcawyraża zgodę.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższĄącego

wysokość kar umownych, jeżeli kary nie pokryją ewentualnejszkody.
§15

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie roboĘ
opisanew§2min.umowy.
Zamawiający Wznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym
Wykonawcę,

3. Jeże]i w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

1) jezeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemoźliwiają one uźytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczen iem, Zamawiający może obn iżyć od powied n io wyn ag rodzenie ;

b) jeżeli wady uniemozliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZamawiĄący
może odstąpić od umowy lub żądaó wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5, Strony postanawiają,żezczynnościodbioru będzie spisany protokół zawieralący wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wrżnaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad,

6. Wykonawca zobońązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania Wznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych upzednio robót jako
wadliwych.

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad
po upływie okresu rękojmi.

8. Zamawiający moźe podjąć decĘę o pnerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie pzedmiotu
umowy zgodnie zpęeznaczeniem - ażdo czasu usunięcia tych wad.

§16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, stanowi

ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z §tułu rękojmi za wady.
2. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru. Bieg terminu

gwarancjijakości lub rękojmi zawady rozpoczyna się od daĘ odbioru końcowego,
3. W pzypadku stwierdzenia pzez Zamawiającego usterek spowodowanych wadą materiału

lub wadliwym wykonaniem robót Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o
zaistniaĘ awarii.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone usterki w terminie do
7 dni od daĘ zgłoszenia przezZamawiającego lub przezUżytkownika.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
§r7

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się dwoma fakturami
jednorazowymi, wystawionymi po wykonaniu i odebraniu pżez Zamawiającego
wszystkich robót.

2. Podstawę do rozliczenia za wykonane i odebrane roboty wymienione w ust.1 stanowić
będzie protokoł końcowego odbioru robót podpisany pżez Zamawiającego,
Użytkownika i Wykonawcę.
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§18
1. Wykonawca wystawi fakturę za przedmaot odbioru w terminie do 15 dni od daty odbioru

przedmiotu odbioru.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty taktur w terminie do dni 30 licząc od daty ich

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4, W razie zwłoki w zafracie faktury zamawiający zapłaci wykonawcy odsetkiw wysokości

ustawowej.
5. Załąc,znikiem do faktury będzie oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych

roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i oświadczenia dalszych podwykonawców o
braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Podwykonawców (o ile dotyczy).

§19
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie z uwzględnianiem ań. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. w
następujących przypadkach:
1) wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności,
których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej, w tym m,in. w
przypadku:
a) wstrzymania robót lub pzerwy w realizacji robót powstaĘ z przyczyn

niezaleźnych od Wykonawcy;
b) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres

uniemożliwiają dotrzymanie pienłotnego terminu umomego;
c) dzialań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub
odmową wydania pęez Ww podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.;

d) siły wyzszej;
e) inne przyczyny zewnętrzne nieza]eżne od Zamawiającego oraz Wykonawcy

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonyrłania innych czynności
przewidzianych umową;

2) zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania
podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.;

2. Zmlana postanowień zawańej Umowy może nastąpió za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie

§20
Oprócz wypadków wymienionych w treści Ąfiułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie moźna było przewidzieć w chwili zawarcla
umowy. odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wi adomości o powyźszych okol icznościań ;

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakazzĄęcia majątku Wykonawcy;
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) Wykonawca plzerwał realizację robót i przervya ta tnła dłuzej niż 7 dni.

2. Wykonawcy przysfuguje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w
niniejszej umowie,;

2J Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru;

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie
pzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
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Wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy
Wykonawcę oraz Zam awiającego obciążaj ą następuj ące obowiązki szcze gółowe :

1) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegołovry protokoł inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpiec4y przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót pzenłanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z ptzyczp, za które
Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy 7. przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przenłanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§21
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstał,ych w związku z realizaĄą

niniejszej Umowy (lub przyimowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rze?ż Zamawiającego bezwarunkowo, bez
dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j,

Dz.U. z 2o16 r. Nr 666, z poz. zm.), stwozonych w anliązku z realizaĄą Umowy, lub
odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji,
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak:

rapońy, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, eksperĘy, obliczenia, i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
anranych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z
wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnyń praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2, Równocześnie Wykonawca
przenosi na rżecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na
których utrwalono ww. utwory.

2. Zamawiający z chwilą pzeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw
zależnych do utworów wchodzących w skład ww dokumentacji lub jej części będzie mógł
korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

a) utnłalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b) wykozystyulanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosków i sprawozdań w ramach dofinansowania z
funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
g) najem, dzierżawa,
h) wielokrotne wykorzysh7wanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

z puedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,

publikowanie części lub całości, opracowania,
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
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k) wykonywania na podstawie dokumentacji dzieł zależnych w postaci projektów

szczegołowych i innych,
l) spoządzania opracowań dokumentacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w
skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objętych tą dokumentacją.

4. Strony ustalają, iź rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust, 2 maże
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami
innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub
innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przezjakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego
z roszczeniem z §ńułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiłrc w związku z nienależytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialnośó za powstanie oraz wszelkie skutki
powyższych zdarzeńi

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do
procesu po stronie ZamawiĄącego i pokryje wszelkie kosźy alńązane z udziałem
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu
egzekucyjnyffi, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

c) poniesie wszelkie koszty aotiązane z ewentualnym pokryciem roszczeń
majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia,

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy autorskie prawa majątkowe, o Hórych mowa w
ust. 1 nie zostaną pzeniesione na Zamawiając€go, przejście tych praw na
Zamańającego nastąpi z chwilą odstąpienia,

§22
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie

zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany pruede wszystkim do wyczerpania
drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się popżez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiając6go.

3. Zamawiający ma obowiąek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia,

4. W razie odmowy pfzez ZamawiĄącego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się
ozeczeniom Sądu Polubownego.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się pzepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi. W razie wątpliwości dotyczących pnedmiotu umowy strony za
rozstzygające uznają postanowienia wynikające ze specyfkacji istotnych warunków
zamówienia.

§25
Umowę niniejsza spouądza się w 3 egz.,1egz. dla Wykonawcy,2 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający
Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

Wykonawca
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1.

2.

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 1 do zapytania-tormularz ofertowy

Zamawiający:
Powiat Suski, ul, Kościelna 5b
3{.200 §ucha Beskidzka

ofeńa na:

Adaptację pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. bł. Ks. Piotra
Dańkowskiego w Jordanowie dla zawodu Technik Ekonomista oraz dla zawodu
Technik Obsługi Turystycznej.
MY NlzEJ PoDPlsANl

działając w imieniu i na rzecz

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie praedmiotu zamówienia w zakresie i terminie określonym
w zapytaniu ofertowym.
oŚWnDczAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofeńowym i wszystkimi wyjaśnieniami i
zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za lłiązanych określonymi w
niej postanowieniami i zasadami postępowania.
QFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przed§tawionych

ofercie

Udzielamy gwarancii i rękoimi na okres nie krótsry niż 36 miesięcy od podpisania
protokołu odbioru robót.
AKC EPTUJ EMY wa ru nki płatności określone prz:ez 7amawlająceg o w za pytaniu.

JE§TEŚMY związani niniejszą ofeńą plzęz czas wskazany w zapytaniu, tj. przez okres
30 dni od upĄpu terminu składania ofeń.
ZAMÓWIENIE zRĘALtzuJEMY sami**/przy udziale podvrrykonawów w następującym zakesie*":

(zakres powierzonych pract nazwy o ile są znane)
oŚWnDczAlrY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w zapytaniu i

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej ofeĄ, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
oferĘ, na warunkach określonych w zapytaniu ofeńowym, w miejscu i terminie wyżnaczonym
przezZamawiającego.
WszELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
ponizszy adres:

OFERTĘ niniejszą składamy na _ stronach.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

2018 roku

(podpisWwnawcy)

4,

5.
6.

7.

tel.
10.
1t.

W za
Lp. Opis roMt Jedn.

miary
Cena
jedn.
netto

Wańość
VAT (o ile
dotvczv)

Cena
jedn.
hnńn

Wailość
netto

Wańćć
VAT (o ile
rlatvery)

WańŃć
brutto

1 Adaptacja
pracowli Technik

Fknnnmicła

Kp|

2 Adaptacja
pracouni Technik

Obsługi
Tr lruslvn:nni

Kpl,

Razem cena ofeńy za całośó robót

dnia
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