
 
 

 

Warszawa, dnia 29.05.2017 r.  
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Dotyczy: postępowania  o zapytanie ofertowe na:  

„Sprawowanie nadzoru autorskiego” na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
w ramach projektu: 

„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum 
Integracji Społecznej”,  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020, 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,  
01-220 Warszawa, Seweryna Krzyżanowskiego 46A, 

NIP 5220010078 
tel. 22 631-99-19 

e-mail: lzs@lzs.pl 
www.lzs.pl  

 
II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: ZAP2017/2 
 
III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA  

Strona internetowa Zamawiającego: www.lzs.pl 
 
IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Tryb zgodny z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu 
inwestycyjnym pn.: „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 
Społecznej”. 
 

V.1. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
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V.2. Zakres przedmiotu zamówienia  
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:  
a) pełnienie nadzoru autorskiego w branżach: architektonicznej i konstrukcyjnej, instalacji 

elektrycznych, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologii 
węzła cieplnego, odwodnienia terenu wraz z drenażem opaskowym, instalacji wod.-
kan., C.O., zagospodarowania terenu, instalacji telekomunikacyjnych, sygnalizacji pożaru 
i oddymiania, systemów zabezpieczenia elektronicznego, zieleni – w zakresie: 

 
stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem,  
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Wykonawcę robót lub Inżyniera 
Kontraktu.  

b) wykonywanie na polecenie Zamawiającego dokumentacji zamiennej wymaganej do 
poprawnego zrealizowania inwestycji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
wielobranżową.  

c) wprowadzanie i uzgadnianie zmian do dokumentacji projektowej.  
d) uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji zamiennej w odpowiednich instytucjach. 

 

V.3. Zakres obowiązków Wykonawcy  
Do obowiązków Wykonawcy podczas pełnienia nadzoru autorskiego należy wykonywanie 
czynności określonych w przepisach art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), to jest:  
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;  
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie 

do 3 dni od daty ich przekazania do wyjaśnienia;  
3) ustalanie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu 
do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych;  

4) uczestniczenie obowiązkowo dwa razy na miesiąc w naradzie technicznej organizowanej 
przez Zamawiającego;  

5) uczestniczenie dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach 
roboczych na terenie budowy organizowanych przez Zamawiającego; 

6) uczestnictwo w odbiorze końcowym na wezwanie Zamawiającego;  
7) opiniowanie i uzgadnianie zmian w dokumentacji technicznej opracowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie do 14 dni od 
daty jej przekazania do zaopiniowania oraz uczestniczenie w pozostałych czynnościach 
wynikających z przepisów prawa budowlanego, mających na celu doprowadzenie do 
osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,  

8) wykonanie dokumentacji zamiennej na wniosek Zamawiającego w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym dostosowanym do potrzeb budowy,  

9) doradztwo w sprawach dotyczących przedmiotu umowy,  
10) potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.),  
11) wykonywanie na polecenie Zamawiającego uzasadnionych opracowań i rysunków 

zamiennych, w tym wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
inwestycji,  

12) dokonywanie uzupełnień i poprawek błędów podstawowej dokumentacji projektowej, 
13) uzgadnianie zmian w projekcie z autorem projektu; 
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Wykonawca zapewni ochronę praw autorskich autora projektu, tj. SAM Architekci Adam 
Spychalski, ul. Norberta Barlickiego 23B, 75-077 Koszalin – poprzez jedną z niżej 
wymienionych form:  
- umowa o współpracy zawarta pomiędzy Wykonawcą a SAM Architekci Adam 

Spychalski 
- umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą a  SAM Architekci Adam 
Spychalski  
- uzyskanie pisemnej zgody autora projektu -  SAM Architekci Adam Spychalski – na 
wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej.  
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek zadeklarowania w formularzu oferty jednej z ww. 

form zabezpieczenia praw autorskich autora projektu, a przed zawarciem 
umowy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające wybraną formę 
zabezpieczenia praw autorskich autora projektu. 

 
14) Zmiany konieczne, niewynikające ze zmiany zakresu, standardu, zmiany technologii, 

funkcji lub innych elementów wprowadzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego, 
lecz spowodowane koniecznością wprowadzenia uzupełnień, sprostowań, wykonania 
rozwiązań zamiennych, stanowiących niezbędną korektę w przekazanych do realizacji 
projektach wykonawczych, w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby  
sprawujące nadzór autorski dokumentować będą przez: 
zapisy na rysunkach i opisach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  
rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz  

informacją, jaki element dokumentacji zastępują, 
wpisy do Dziennika Budowy,  
protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do Dziennika  

Budowy. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać: 
przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,  
pobyt na budowie w okresie realizacji inwestycji,  

opracowywanie dokumentacji, opracowań i rysunków zamiennych, 
pozostałe niezbędne koszty jak koszty dojazdu, diet, hotelu itp. 

 

V.4. Personel Wykonawcy 
Wykonawca powinien zapewnić zespół obejmujący: 
projektanta w specjalności architektonicznej;  
projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  
projektanta  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych;  
projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

 
kanalizacyjnych;  

projektanta w specjalności telekomunikacyjnej. 
 

W ramach nadzoru wyznaczone osoby będą dostępne na żądanie Zamawiającego, na czas 
niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z Umowy. Każdorazowy pobyt osoby 
pełniącej nadzór autorski będzie poprzedzony wezwaniem Zamawiającego za pośrednictwem 
telefonu, faxu lub poczty elektronicznej, na 3 dni robocze przed planowanym pobytem. W 
przypadku spraw pilnych pobyt osoby pełniącej nadzór autorski musi być 
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realizowany w terminie krótszym niż 3 dni robocze, o czym Zamawiający powiadomi w 
zgłoszeniu. Nadzór autorski zobowiązany jest, wobec powyższego, do przekazania numerów 
telefonów, faksów i adresów e-mail oraz ich uaktualniania, jak również pozostawania w 
ciągłej dyspozycji.  
Do pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca wyznaczy osoby: posiadające uprawnienia 
projektowe w wymaganej specjalności zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, 
oraz legitymujące się aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, mającą 
uprawnienia do podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji w ramach nadzoru 
autorskiego. W przypadku gdyby wskazana osoba nie mogła z przyczyn obiektywnych pełnić 
obowiązków, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wskazać inną osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwa, uprawnioną do 
realizacji umowy. 

 
Wykonawca zapewni w ramach Umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 
robót, współpracę Zespołu ze specjalistami posiadającymi uprawnienia projektowe 
wszystkich branż objętych Umową na Roboty Budowlane. 

 

V.5. Termin realizacji zamówienia:  
Umowa będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta od dnia jej 
podpisania do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych w ramach inwestycji  
„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie 
celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej”, jednak 
nie później niż do dnia 30.06.2018 r. 

 

V.6. Informacje dodatkowe 
 

Zakres inwestycji, której dotyczy niniejsze zamówienie obejmuje remont generalny 
budynków C, D oraz E w kształcie litery 'L' ośrodka LZS w Mielnie 76-032, przy ul. Mickiewicza 
3, nr działki 140/2, obręb 0020, jednostka Mielno.  
Zadanie jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.  
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), Ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2016 poz. 380 ze zm.). i ustawie z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
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VI. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

VI.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tzn. członkowie zespołu Wykonawcy muszą posiadać 
uprawnienia projektowe w wymaganych specjalnościach zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej 
obowiązującymi przepisami, oraz legitymować się aktualnymi dokumentami 

 
potwierdzającymi przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby 
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według zasady: 
„spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2 do Zapytania 
ofertowego - Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu. 

 

VI.2. Klauzule społeczne:  
Wykonawca może zadeklarować w formularzu oferty udział osób, o których mowa w art. 22 
ust. 2 Ustawy PZP w realizacji zamówienia. W takim wypadku do Wykonawcy należy 
wskazanie w formularzu oferty deklarowanej liczby osób wraz z określeniem zakresu i formy 
udziału ww. osób w realizacji zamówienia.  
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 
udziału zadeklarowanej w formularzu oferty liczby osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 
Ustawy PZP w realizacji zamówienia, w zakresie i w formie określonych w ofercie. 
Zamawiający będzie miał prawo do weryfikacji przynależności tych osób do jednej z grup 
wymienionych w art. 22 ust. 2 Ustawy PZP oraz udziału tych osób w realizacji zamówienia. 

 

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH POMIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Treść stosownego oświadczenia w zakresie braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w Załączniku nr 2 do Zapytania 
ofertowego - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
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VIII. OCENA OFERT  
VIII.1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów:  
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się 
następującymi kryteriami:  

Kryterium ceny - rozumianej jako całkowita wartość brutto, którą Zamawiający zapłaci 
za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia – waga kryterium: 80 pkt  
Kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - projektanta w 
specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej – waga kryterium: 20 pkt 

 

VIII.2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 

VIII.2.1. Liczba punktów w Kryterium ceny zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

Cena brutto oferty najtańszej (zł) 
Liczba punktów w kryterium „Cena” = ––––––––––––––––––––––––––––  x 80 

Cena brutto oferty ocenianej (zł) 
 

 

 

VIII.2.2. Liczba punktów w kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej zostanie przyznana w sposób następujący:  
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie projektanta w specjalności 
architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Każda z 
ww. osób może uzyskać maksymalnie 10 punktów za posiadane doświadczenie. Punkty 
dla poszczególnych osób zostaną przyznane według kryteriów w tabeli poniżej. 
Następnie punkty za doświadczenie ww. osób zostaną zsumowane. 

 

Stanowisko – funkcja Opis doświadczenia Wysokość punktowanego Punktacja za posiadane 
    doświadczenia doświadczenie 

Projektant w Doświadczenie zawodowe w 
pracach projektowych   w 
zakresie modernizacji 
nieruchomości noclegowych 

 

Uczestnictwo w pracach 
projektowych w zakresie 
modernizacji 1 obiektu 
noclegowego powyżej 30 
miejsc 

 

specjalności 2 pkt 

architektonicznej 
 

  

 Uczestnictwo w pracach 
projektowych w zakresie 
modernizacji 2 obiektów 
noclegowych powyżej 30 
miejsc 

 

 5 pkt 
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    Uczestnictwo w pracach 
projektowych w zakresie 
modernizacji 3 lub więcej 
obiektów noclegowych 
powyżej 30 miejsc każdy 

 

    10 pkt 

    

     

     

    

Projektant w Doświadczenie zawodowe w 
pracach projektowych   w 
zakresie modernizacji 
nieruchomości noclegowych 

 

Uczestnictwo w pracach 
projektowych w zakresie 
modernizacji 1 obiektu 
noclegowego powyżej 30 
miejsc 

 

specjalności 2 pkt 

konstrukcyjno- 
 

budowlanej  

 Uczestnictwo w pracach 
projektowych w zakresie 
modernizacji 2 obiektów 
noclegowych powyżej 30 
miejsc 

 

 5 pkt 

 

  

  

 Uczestnictwo w pracach 
projektowych w zakresie 
modernizacji 3 lub więcej 
obiektów noclegowych 
powyżej 30 miejsc każdy 

 

 10 pkt 

 

  

  
 

Opis doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Wykonawca zawrze w Formularzu oferty, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

VIII.2.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
niniejszym zapytaniu ofertowym warunki oraz otrzyma największą łączną sumę 
punktów w kryteriach opisanych powyżej.  
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń warunków określonych przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.  
Oferty składać należy listownie, osobiście lub przez posłańca w Mielnie 76-032, Centralnym 
Ośrodku Szkolenia LZS, przy ul. Mickiewicz 3, w biurze dyrektor ośrodka Lidii Lis; do godz. 9:00 
dnia 02.06.2017 r.  
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 
Zamawiającego. 

 

X. TERMIN OTWARCIA OFERT: 
02.06.2017 r. godz. 9:30. w siedzibie Centralnego Ośrodka Szkolenia LZS w Mielnie. 

 

XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania. 
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XII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

XIII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 Płatność wynagrodzenia Wykonawcy Nadzoru Autorskiego będzie dokonywana w transzach 
wyszczególnionych w umowie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

  
  

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
 zamówienia, łącznie z podatkiem VAT. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami 
 wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego. Cenę oferty należy podać w polskich złotych wraz z 
 podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana 
 liczbowo i słownie. Walutą ceny oferowanej jest PLN. 

XVI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 
 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 

XVI.1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:  
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.  
2) Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. 
 

XVII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 
Specjalista – koordynator Grzegorz Supiński, tel. 604850670 ; grzegorz.s1@onet.eu 

 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
1) Wzór formularza oferty 
2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3) Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej  
4) Projekt umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Zapytania ofertowego 
- Wzór formularza oferty 

 

ZAMAWIAJACY  
 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe,  01-220 Warszawa, 

Seweryna Krzyżanowskiego 46A, NIP 
5220010078 

 

WYKONAWCA 

 

……………………………..….………………. 
 

…………………………..….………………….  
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 
 
 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Dotyczy zapytania ofertowego znak: ZAP 2017/2 na: 

 

„Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: 
 

„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej 
pod Centrum Integracji Społecznej”,  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020, 

 

 

DANE WYKONAWCY: 
Nazwa: …………………………………………………………………............................…….; 
Adres: …………………………………….....……….…………............................…………..;  
NIP ……………………................................................................................................…………….;  
Regon: 
………………………………...........................................................................................; nr 
rachunku bankowego: …………………………………….....………………….......................……….; 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:……………………………...........................………) 
Podatek VAT: ………...% wartość ……….........................................................................… zł 
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych:…………………………………........................……). 
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Deklaruję zapewnienie ochrony praw autorskich autora projektu, tj. SAM Architekci Adam 
Spychalski, ul. Norberta Barlickiego 23B, 75-077 Koszalin – poprzez jedną z niżej wymienionych form:  

- umowa o współpracy zawarta pomiędzy Wykonawcą a SAM Architekci Adam Spychalski 
- umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą a  SAM Architekci Adam 

Spychalski  
 - uzyskanie pisemnej zgody autora projektu -  SAM Architekci Adam Spychalski – na 
 wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej.*  
*niewłaściwe skreślić 

 

Deklaruję zapewnienie udziału w realizacji zamówienia …………. osób, o których mowa w art. 22 ust. 2  
Ustawy PZP.  
Określenie zakresu i formy udziału ww. osób w realizacji zamówienia:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że niżej wymienione osoby, które będą pełnić funkcję projektanta w specjalności 
architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymują się 
doświadczeniem w pracach projektowych w zakresie modernizacji obiektów zabytkowych 
określonym w tabeli poniżej:  

Projektant w specjalności architektonicznej  
Imię i nazwisko  

1  
Doświadczenie* 

 

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Imię i nazwisko  

2  
Doświadczenie* 

 
* Doświadczenie poszczególnych osób należy opisać podając pełnioną funkcję, nazwę i opis zamówienia, a 

także informacje na temat obiektu zabytkowego, którego dotyczyły prace projektowe. 

 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach określonych w formularzu 
zapytania ofertowego.  
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w formularzu zapytania ofertowego. 
 
 
 
 

 

................................, dnia ............................ .......................................................  
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego - Wzór oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY  
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe,  01-220 Warszawa, Seweryna 

Krzyżanowskiego 46A, NIP 5220010078 

 

WYKONAWCA 

 

……………………………..….………………. 
 

…………………………..….………………….  
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Dotyczy zapytania ofertowego znak: ZAP2017/2 na: 

 

 

 

 

„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 
Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 

 
 
 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tzn. członkowie zespołu Wykonawcy posiadają uprawnienia projektowe 
w wymaganych specjalnościach zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, oraz legitymują się 
aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa lub Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

................................, dnia ............................ ....................................................... 
 

(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:  
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 

................................, dnia ............................ .......................................................  
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania ofertowego - Wzór oświadczenia o 
przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe,  01-220 Warszawa, Seweryna 

Krzyżanowskiego 46A, NIP 5220010078 

 

WYKONAWCA 

 

……………………………..….………………. 
 

…………………………..….…………………. 
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 
Dotyczy zapytania ofertowego znak: ZAP2017/2 na: 
 

 

 

 

„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 
Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 
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Oświadczam, że:*  
Nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych. 
 
 
 
 

................................, dnia ............................ ....................................................... 
 

(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

LUB 
 

 

Oświadczam, że:*  
Należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
Przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

................................, dnia ............................ ....................................................... 
 

(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do Zapytania ofertowego  

– Projekt umowy 

 

UMOWA NR………………. 
 

zawarta dnia ……………. r. w Mielnie pomiędzy: 
 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,  01-220 Warszawa, Seweryna Krzyżanowskiego 46A, 

NIP 5220010078 

 

reprezentowanym przez: 
 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a 

 

................................................................................................................................... 
adres: ..................................................................................................................................... 
działającym na podstawie.......................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

 

1. ............................................................ 
2. ............................................................ 

 

zwanym dalej WNA, 

 

łącznie w dalszej części Umowy zwani Stronami. 

 

W rezultacie przeprowadzenia zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru autorskiego, zgodnie z 
zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (znak postępowania: ZAP2017/2), została zawarta Umowa o 
treści następującej: 

 

§ 1  
1. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usługi :  

Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja obiektu 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania 
infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach RPO WZ 
2014-2020.  

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:  
a) pełnienie nadzoru autorskiego w branżach: architektonicznej i konstrukcyjnej, instalacji 

elektrycznych, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologii węzła 
cieplnego, odwodnienia terenu wraz z drenażem opaskowym, instalacji wod.-kan., C.O., 
zagospodarowania terenu, instalacji telekomunikacyjnych, sygnalizacji pożaru i oddymiania, 

 

 
Strona 15 z 22



 

 

 

systemów zabezpieczenia elektronicznego, zieleni – w zakresie:  
stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

b) wykonywanie na polecenie Zamawiającego dokumentacji zamiennej wymaganej do 
poprawnego zrealizowania inwestycji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją wielobranżową. 

c) wprowadzanie i uzgadnianie zmian do dokumentacji projektowej.  
d) uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji zamiennej w odpowiednich instytucjach. 

 
3. Umowa zostaje zawarta na okres: od daty jej zawarcia do dnia dokonania odbioru końcowego 
robót budowlanych w ramach inwestycji „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum 
Integracji Społecznej”, jednak nie później niż do dnia  

30.06.2018 r.  
4. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 -miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  
5. Wynagrodzenie  w  ramach  niniejszej  umowy  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  

Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 2  
1. Zakres obowiązków Wykonawcy Nadzoru Autorskiego, zwanego dalej WNA, podczas pełnienia 

nadzoru autorskiego, obejmuje wykonywanie czynności określonych w przepisach art. 20 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), to jest:  
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie do 

3 dni od daty ich przekazania do wyjaśnienia;  
3) ustalanie z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Nadzorem Konserwatorskim i 

Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji 
oraz rozwiązań technicznych;  

4) uczestniczenie obowiązkowo dwa razy na miesiąc w naradzie technicznej organizowanej 
przez Zamawiającego;  

5) uczestniczenie dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach roboczych 
na terenie budowy organizowanych przez Zamawiającego; 

6) uczestnictwo w odbiorze końcowym na wezwanie Zamawiającego;  
7) opiniowanie i uzgadnianie zmian w dokumentacji technicznej opracowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie do 14 dni od daty 
jej przekazania do zaopiniowania oraz uczestniczenie w pozostałych czynnościach 
wynikających z przepisów prawa budowlanego, mających na celu doprowadzenie do 
osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,  

8) wykonanie dokumentacji zamiennej na wniosek Zamawiającego w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym dostosowanym do potrzeb budowy, 

9) doradztwo w sprawach dotyczących przedmiotu umowy,  
10) potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), 
11) wykonywanie  na  polecenie  Zamawiającego  uzasadnionych  opracowań  i  rysunków 
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zamiennych, w tym wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji  
– w terminie do 7 dni,  

12) dokonywanie uzupełnień i poprawek błędów podstawowej dokumentacji projektowej – w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 21 dni, 

13) uzgadnianie zmian w projekcie z autorem projektu;  
14) Zmiany konieczne, niewynikające ze zmiany zakresu, standardu, zmiany technologii, funkcji 

lub innych elementów wprowadzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego, lecz 
spowodowane koniecznością wprowadzenia uzupełnień, sprostowań, wykonania rozwiązań 
zamiennych, stanowiących niezbędną korektę w przekazanych do realizacji projektach 
wykonawczych, w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby sprawujące nadzór  
autorski dokumentować będą przez:  
zapisy na rysunkach i opisach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  
rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz  

informacją, jaki element dokumentacji zastępują,  
wpisy do Dziennika Budowy,  
protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do Dziennika  

Budowy. 
 15) uzyskanie przez projekt pozwolenia na budowę  
2. Czynności, stanowiące przedmiot umowy (określone w § 1, pkt. 11 - 13), będą wykonywane w 

terminach ustalonych przez Strony, z uwzględnieniem interesu i potrzeb Zamawiającego, 
terminów wyznaczanych przez polskie i unijne instytucje zaangażowane w nadzorowanie i 
finansowanie Projektu oraz stopnia złożoności danej sprawy i zakresu przewidywanej 
pracochłonności.  

3. Wykonawca Nadzoru Autorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu 
umowy. WNA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego, wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi 
dotyczącymi realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorze 
Zachodnie na lata 2014-2020, warunkami zawartymi w formularzu zapytania ofertowego, 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do 
Umowy.  

4. WNA zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, które będzie wykorzystywał w 
związku z wykonywaniem prac objętych umową, pozostaną własnością Zamawiającego. WNA 
zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy.  

5. WNA oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające 
świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, 
według standardów i norm w tym zakresie stosowanych.  

6. praw autorskich autora projektu, tj. SAM Architekci Adam Spychalski, ul. Norberta Barlickiego 
23B, 75-077 Koszalin – poprzez jedną z niżej wymienionych form: 7.  

       - umowa o współpracy zawarta pomiędzy Wykonawcą a SAM Architekci Adam Spychalski 
        - umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą a  SAM Architekci Adam Spychalski 1.  
        - uzyskanie pisemnej zgody autora projektu -  SAM Architekci Adam Spychalski – na 
 wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej.  

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie praw autorskich autora projektu stanowią 
integralną część umowy – Załącznik nr 4. 

 

§ 3  
1. Wykonawcy Nadzoru Autorskiego przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), tj.: 
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a) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 
realizacji;  

b) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w 
razie: stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  

wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

 
§ 4  

1. WNA zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione 
wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, na czas niezbędny do 
wykonania obowiązków wynikających z Umowy.  

2. Każdorazowy pobyt WNA w miejscu realizacji inwestycji będzie poprzedzony wezwaniem 
Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej, na 3 dni robocze 
przed planowanym pobytem. W przypadku spraw pilnych pobyt osoby pełniącej nadzór autorski 
musi być realizowany w terminie krótszym niż 3 dni robocze, o czym Zamawiający powiadomi w 
zgłoszeniu.  

3. Wykonawca Nadzoru Autorskiego zobowiązany jest potwierdzać pobyty na budowie 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 

 
§ 5  

1. WNA oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez 
osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Do pełnienia nadzoru autorskiego WNA wyznacza osoby: posiadające uprawnienia projektowe w 
wymaganej specjalności zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, oraz legitymujące się aktualnymi 
dokumentami potwierdzającymi przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby 
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, mające uprawnienia do podejmowania wszelkich 
niezbędnych decyzji w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku gdyby wskazana osoba nie 
mogła z przyczyn obiektywnych pełnić obowiązków, Wykonawca Nadzoru Autorskiego jest 
zobowiązany niezwłocznie wskazać inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającą 
odpowiednie pełnomocnictwa, uprawnioną do realizacji umowy.  

3. Skład osobowy Zespołu Wykonawcy Nadzoru Autorskiego stanowi integralną część Umowy – 
Załącznik nr 1.  

4. Wykonawca Nadzoru Autorskiego zobowiązany jest do uaktualniania wskazanych w Załączniku 
nr 1 numerów telefonów, faksów i adresów e-mail, jak również pozostawania w ciągłej 
dyspozycji.  

5. WNA zapewni w ramach Umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót, 
współpracę Zespołu ze specjalistami, posiadającymi uprawnienia projektowe wszystkich branż 
objętych Umową na Roboty Budowlane.  

6. WNA ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 
następstwem niewykonania bądź nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 
ocenionego w granicach przewidzianych dla starannego działania, nie ponosi natomiast 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań innych wykonawców 
wybranych przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego.  

7. Wykonawca Nadzoru Autorskiego zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, 
Wykonawcą robót budowlanych, autorami projektów branżowych, Inżynierem Kontraktu oraz 
Nadzorem Konserwatorskim. 
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8. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy Nadzoru Autorskiego materiałów 
źródłowych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu 
Zamawiającego.   

9. WNA jest zobowiązany do dokumentowania udziału osób określonych w ust. 9 w realizacji 
zamówienia oraz do przedkładania na żądanie Zamawiającego dowodów potwierdzających 
udział osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy PZP w realizacji zamówienia, wraz z 
dowodami przynależności tych osób do jednej z grup, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy  
PZP, w terminie do 5 dni od wezwania.  

10. Niedopełnienie przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego obowiązków określonych w ust. 10, 11 
będzie traktowane jako nie wywiązanie się z zapisów ust. 9 i zagrożone nałożeniem kar 
umownych. 

 

§ 6  
1. Wykonawca Nadzoru Autorskiego zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji  

i danych, o których dowie się w związku w wykonywanymi czynnościami, a których ujawnienie 
mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, pod rygorem kary umownej, o której mowa w § 10 
ust.1, pkt. 2 umowy.  

2. WNA zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje poufne, uzyskane w trakcie realizacji 
umowy, wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie przekazywać tych 
informacji osobom trzecim, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy.  

3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, wiąże Wykonawcę Nadzoru 
Autorskiego w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.  

4. WNA zobowiązuje się do korzystania z informacji uzyskanych od Zamawiającego wyłączenie w 
celach związanych z wykonywaniem Umowy.  

5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia WNA jedynie pisemna zgoda Zamawiającego.  
6. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych 

publicznie.  
7. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji żądanych 

przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 7  

1. Wykonawca Nadzoru Autorskiego nie ma prawa podzlecać wykonania którejkolwiek części 
obowiązków wynikających z tej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. W 
przypadku uzyskania zgody Zamawiającego WNA ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

 

§ 8  
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca Nadzoru Autorskiego nie ma prawa zaciągania 

jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 
 

 
§ 9 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają na kwotę netto ……………. zł  
(słownie złotych: ……………………………………………..), plus ……….% podatku VAT - ……………. zł, 
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(słownie złotych: ……………………………………………), co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł  
(słownie złotych: ………………………………………..). 

 
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

ma charakter ryczałtowy. W całym okresie trwania umowy wynagrodzenie obejmuje wszelkie 
koszty związane ze świadczeniem usługi w tym podatek od towarów i usług, VAT, opłaty, 
ubezpieczenia, itp. 

3. Należne wynagrodzenie zostanie wypłacone w trzech transzach:  
I  transza  –  w  wysokości  (40%  wynagrodzenia)  …………  zł  brutto  (słownie  złotych:  

…………………..) – płatna w terminie do 30 dni od daty wypełnienia przez Wykonawcę Nadzoru 
Autorskiego obowiązków wynikających z § 2 w stosunku do wszystkich problemów 
zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie do dnia 01.07.2017 oraz wynikających z 
weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przedłożenia Zamawiającemu wprowadzonych 
zmian w formie zgodnej z § 2 ust. 1 pkt. 14 niniejszej Umowy.  

II rata – w wysokości (40% wynagrodzenia) ………… zł brutto (słownie złotych: …………………..)  
– w terminie do 30 dni od daty zakończenia przez nadzorcę wykonania kosztorysów i 
skompletowania pełnego projektu branżowego inwestycji 

III  rata  –  w  wysokości  (20%  wynagrodzenia)  …………  zł  brutto  (słownie  złotych:  
…………………..) – w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót 
budowlanych w ramach inwestycji „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod 
Centrum Integracji Społecznej”, co  łączy się z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
obiektu.  

4. Warunkiem płatności wynagrodzenia w terminach, o których mowa w ustępie 3 jest doręczenie 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na 30 dni przed terminem płatności.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym 
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. WNA nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł 
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez WNA na fakturze VAT numer rachunku 
bankowego.  

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia WNA jest uprawniony do żądania zapłaty 
odsetek za każdy dzień zwłoki, w wysokości odsetek ustawowych. 

 
§ 10  

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  
1) w przypadku opóźnienia terminów wykonania obowiązków WNA, o których mowa w § 2, 

WNA zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

2) w przypadku skierowania przez WNA do wykonywania obowiązków, o których mowa w § 2 
innych osób niż wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, WNA zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia;  

3) w przypadku złamania przez WNA zakazu ujawniania informacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 
– w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1;  

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego obowiązku określonego w § 
5 ust. 9 WNA zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty brutto 
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wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia;  
5) w pozostałych przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

przez WNA – w wysokości 2 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
9 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia. 

 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej 
okoliczności. W takim przypadku WNA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części przedmiotu umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku 
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez WNA obowiązków określonych 
niniejszą umową lub wynikających z przepisów prawa a także w przypadku powzięcia informacji, 
że WNA utracił uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie objętym umową.  

4. W razie gdyby WNA nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy w ustalonych terminach - odstąpienie od 
umowy może nastąpić w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny.  

5. Jeżeli WNA realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie 
wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie - odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienia od 
umowy z tej przyczyny.  

6. Powyższe postanowienia nie uchybiają uprawnieniom Stron do odstąpienia od umowy na 
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Nadzoru 
Autorskiego, WNA zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.  

8. Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar 
umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.  

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i 
zawierać uzasadnienie.  

10. WNA wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.  
11. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, WNA zobowiązuje się do zapłacenia kar 

umownych w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty.  
12. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z 

przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 11  

1. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy Nadzoru Autorskiego powstałe w związku z umową lub w 
wyniku jej realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione 
przez WNA na osoby trzecie. 

 
§ 12  

1. Wykonawca Nadzoru Autorskiego oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na 
skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka 
Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod 
Centrum Integracji Społecznej”, wyraża zgodę na rozwiązanie niniejszej umowy bez 
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wypowiedzenia przez Zamawiającego oraz że nie będzie rościł sobie pretensji do jakiegokolwiek 
odszkodowania z tego tytułu. 

 

§ 13  
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy 

pisemnej.  
2. Spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W 

razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą spór pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego i Prawa budowlanego. 

 
§ 14  

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§ 15  
Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:  
Załącznik nr 1 - Potwierdzenie zabezpieczenia praw autorskich autora projektu 
 
Załącznik nr 2 – Formularz Zapytania ofertowego dla postępowania nr ZAP2017/2 
Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy  
 
 

 

Zamawiający Wykonawca Nadzoru Autorskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


