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Znak sprawy: ZO.REW.1.2018.RPOWŚ                                                  Fałków, dn.14.06.2018r 

 

Zapytanie ofertowe 

związane z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia 

mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 

„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

 

prowadzone pod nazwą: 

 

„Sporządzenie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie 

wymaganych Prawem Budowlanym pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru 

wykonania robót budowlanych” 

 

I. Informacje o Zamawiającym: 

1. Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63,  

2. Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Pękala, tel. 447873535 w godzinach 07.00 – 15.00 oraz 

adres poczty elektronicznej: gmina.falkow@wp.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

 

III. Opis przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami 

oraz uzyskanie wymaganych Prawem Budowlanym pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru 

wykonania robót budowlanych do których organ architektoniczno-budowlany nie wniesie sprzeciwu. 

Wykonawca zobowiązany jest  uzyskać właściwe mapy i inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia, w 

tym  uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Dokumentację budowlaną dla poniższych zadań, należy uzgodnić z Zamawiającym: 

 

1. Zadanie obejmujące  ułożenie nowej nawierzchni na drodze technicznej/pożarowej w 

zabytkowym parku w Fałkowie (dz ewid nr 1221/1 oraz 1222/3). Park wpisany do Rejestru zabytków 

pod nr A.479/4. Obecna nawierzchnia z kruszywa zostanie zastąpiona nawierzchnią trwałą z materiału 

zaopiniowanego pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Długość około 97 mb, 

szer 4 mb.  

 

2. Przebudowa Placu Kościelnego w Fałkowie na odcinku około 143 m w centrum 

Fałkowa (dz. ewid. nr 408). Zadanie obejmuje przebudowę zniszczonej nawierzchni asfaltowej wraz z 

istniejącymi chodnikami.  
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3. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Fałkowie  (dz. ewid nr 898). Zadanie obejmuje 

wykonanie chodnika i nowej nawierzchni na drodze o dł. około 123mb i szer 4 mb. 

 

4. Zadanie obejmuje utwardzenie terenu  i wykonanie parkingu z kostki betonowej przy 

Gminnej Bibliotece Publicznej (dz. ewid nr 1119/1)  z miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

Powierzchnia parkingu oraz dojazdu około  660m2. 

 

5. Przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej (działka ewid nr 1121). Zadanie polega na 

wykonaniu nowej nawierzchni wraz z chodnikiem wzdłuż ulic i budowa parkingu przy boisku 

piłkarskim.  Długość drogi około 550 m od drogi krajowej nr 42 do terenów przemysłowych (do dz.ewid 

nr 1186/6) 

 

6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego  na osiedlu mieszkaniowym o dł. około 130mb 

(dz.ewid nr 1226/25 i 1226/18). Przebudowa chodników i ułożenie nawierzchni asfaltowej. 

Wydzielenie miejsc parkingowych/postojowych. 

7. Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu  przed obiektem użyteczności publicznej 

– sklepem spożywczym i apteką na działce ewid nr 1120/1. Parking o pow. około  610 m2  z kostki 

brukowej. 

8. Przebudowa  nawierzchni ze zniszczonego betonu asfaltowego na  kostkę brukową o 

powierzchni  około 231 m2 na parkingu przy Szkole Podstawowej w Fałkowie (działka ewid nr 1223). 

9.  Budowa parkingu z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni 

ok.1460m2, przy osiedlu mieszkaniowym na działce ewid nr 1226/28, 1226/29 i 1226/18.  

10. Budowę parkingu wzdłuż ul. Zamkowej o pow.  ok 600m2 z kostki betonowej przy 

budynkach zabudowy wielorodzinnej (działka ewid nr 1121 i 1226/18). 

11. Zadanie polega na utwardzeniu terenu po Kółku Rolniczym w Fałkowie (działka ewid 

nr 494) kostką brukową o pow ok.1025m2, montaż oświetlenia OZE- 3szt słupy o zasilaniu 

fotowoltaicznym, zagospodarowanie zieleni, nasadzenie iglaków  oraz przebudowa zniszczonego 

budynku magazynowo-gospodarczego -wykonanie posadzek, tynków, instalacji elektrycznej z 

oprawami LED i instalacji sanitarnych wraz z niezbędnymi  przyłączami, elewacji zewnętrznej, 

montażu bram przesuwnych, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie w części budynku stropu typu 

lekkiego oraz instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego.  

12.  Zadanie polega na montażu monitoringu wizyjnego wokół szkoły podstawowej 

obejmujący boisko i plac zabaw i część parku podworskiego oraz montażu monitoringu wizyjnego na 

odnowionym placu kulturalno-gospodarczym (targowisko) ( działki ewid nr 1223, 1222/3, 1222/1 oraz 

1119/2 i 1120/2) 

13. Zadanie polega na montażu obiektów  małej architektury (montaż ławek i koszy na 

śmieci  – 5 sztuk) w zabytkowej Alei Kasztanowej wpisanej do rejestru zabytków A.479/4. (działka 

ewid nr 1121) 

14. Zadanie polega zmianie pokrycia dachowego Izby Tradycji  w Fałkowie z płyt typu 

onduline na gont drewniany, wykonanie chodników i zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami , 

remont zniszczonej wiaty drewnianej oraz  przeprowadzenie konserwacji drewnianych obiektów 

(działka ewid nr 395/1) 

15. Zadanie polega na odnowieniu fosy przy ruinach zamku w zabytkowym Parku 

Podworskim w Fałkowie (działka ewid nr 1122/1)wpisanym do rejestru zabytków pod nr A.479/4 celem  

nadania całemu obiektowi większych walorów turystycznych, wykonanie progów piętrzących i 

umocnień skarp z naturalnego kamienia oraz odnowienie rowów i  wykonanie remontu urządzeń 

spustowych wody.  

16. Zadanie polega na montażu 14 urządzeń rekreacyjnych zewnętrznej siłowni w 

zabytkowym parku podworskim. Kilka urządzeń dostosowanych do osób niepełnosprawnych. 

Pomiędzy urządzeniami zostanie wykonany chodnik o nawierzchni uzgodnionej z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. (działka ewid nr 1222/3). 

17. Zadanie polega na montażu drewnianej altany w zabytkowym parku podworskim 

uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. (działka ewid nr 1222/1). 
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18. Zadanie polega rozbudowie istniejących placów zabaw  w zabytkowym parku 

podworskim oraz przy szkole podstawowej w Fałkowie (działka ewid 1222/3 i 1223). Zakres 

opracowania należy dodatkowo uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

19. Zadanie polega na wyczyszczeniu oczka wodnego i wykonaniu zagospodarowania 

wokół, w tym wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego ( 3 latarnie LED fotowoltaiczne) oraz wykonanie 

promenady spacerowej z kostki brukowej i  ławkami z koszami na śmieci (działka ewid nr 1120/2) 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu zatwierdzoną przez Starostę Koneckiego decyzje zezwalającą 
na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do których organ architektoniczno-
budowlany nie wniesie sprzeciwu oraz zatwierdzoną dokumentację w wersji na papierze: 
1) projekt budowlany  w 2 egz. 
2) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski w 2 egz. 
 i wersje elektroniczne na płycie CD/pendrive: 
1) rysunki w formacie pdf i dwg. 
2) część opisowa w formacie doc i pdf. 
3) kosztorysy i przedmiary w formacie pdf i ath. 
4) dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf. 
 

Główny Kod CPV:  

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Dodatkowy kod CPV 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Termin realizacji zamówienia:  

- do 30.11.2018 roku 

 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Uwaga:  

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawcy  jest  Urząd Gminy Fałków (Ul. Zamkowa 1A, 

26-260 Fałków, Tel. 44 787 35 35). 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu Projektu nr 

RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez 

rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego za środków Unii 

Europejskiej  

mailto:inspektor@cbi24.pl
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 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wymagania:  

a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie 

architektury związaną z projektowaniem budowlanym. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 

załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, oraz przedłożonych kopii dokumentów 

według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły 

spełnienia – niespełnienia. 

 

c) posiadają potencjał techniczny 

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły 

spełnienia – niespełnienia. 

 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia. 
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e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

 

 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone. 

 

V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym 

2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 

3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone. 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena 100 pkt 

 

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P). 
 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  
a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

             C min 
P = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 
             Cbad 
 
gdzie:   C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

C bad – cena brutto oferty badanej 
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena  

 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty 
 
1. Ofertę należy dostarczyć: 

a)  w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z opisem „Sporządzenie dokumentacji 

budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wymaganych Prawem Budowlanym pozwoleń 

na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych” osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego /kuriera, do siedziby Zamawiającego na adres Urząd Gminy  w Fałkowie, ul. 

Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat, lub 

b) w formie elektronicznej na email: gmina.falkow@wp.pl 

 

do dnia 22.06.2018 r.  do godz. 15.00 

 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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c) Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego 

wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, 

oryginał 

3) kopia dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu 

4) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał 

nr 3, oryginał 

 

d) Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 

reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy 

dostarczyć stosowny dokument. 

VIII. Termin zakończenia realizacji umowy/zamówienia 

Termin realizacji umowy/zamówienia:  

do 30.11.2018 roku 

 

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane 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 przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,  

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. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 

występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną 

odrzucone. 

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy 

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści umowy. 

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIII. Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających 

XIV. Dodatkowe postanowienia 

a) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.falkow.pl/ 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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b) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postepowania umieszczoną na 

stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego http://bip.falkow.pl/ 

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

 

XV. Termin związania ofertą. 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

ZATWIERDZIŁ: 
 
 

                                Zdzisław Skiba  
– Zastępca Wójta Gminy 

14.06.2018r 
(data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                 osoby zatwierdzającej 
postępowanie) 

 
Załączniki: 
1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

4. Projekt umowy  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć firmowa) 
 

 

Adres siedziby 
Wykonawcy 

 

Telefon do Wykonawcy  

E-mail do Wykonawcy  

Osoba do kontaktu 
(Imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe) 
 

 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2018 pn. „Sporządzenie 
dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wymaganych Prawem 

Budowlanym pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót 
budowlanych” 

oferuję wykonać przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej: 
 

 FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Kryterium oceny: 

 

1.Oferuję wykonać usługę, za kwotę brutto obejmująca wszelkie koszty, wynoszącą: 

………………….……zł za całość zamówienia 

 

Łączna cena brutto  za całość zamówienia słownie:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  
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Oświadczam, iż: 

1. Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym ewentualny transport 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.11.2018r 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni 

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia 

5. Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

Zamawiający,  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawcy  jest  Urząd Gminy Fałków (Ul. Zamkowa 1A, 
26-260 Fałków, Tel. 44 787 35 35). 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

 dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu Projektu nr 
RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez 
rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego za środków Unii 
Europejskiej  

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Wykonawcy: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 
 
 
 
 
....................................................                      ………………………………………….. 
      /data, miejscowość/                                                                            /podpis i pieczątka imienna 
                                                      upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Załącznik nr 2 do Zapytania 
 
 

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

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                            miejscowość , dnia 

           O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Sporządzenie 

dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wymaganych Prawem 

Budowlanym pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych” 

dotyczące:  

a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,  

 

i jako dowód przedkładam: 

 

1…………………………………………………… 

 

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) posiadania potencjału technicznego 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 
 
 
 
 

...............................................................................……… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 3 do Zapytania 
 
 
 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                           miejscowość , dnia 

                 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Sporządzenie 

dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wymaganych Prawem 

Budowlanym pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych” 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż: 

1. Nie jesteśmy powiązani z  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 
 
 

...............................................................................… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Umowa Nr …….. 
 

zawarta w dniu …………… w Fałkowie pomiędzy Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………………… –………………………………… 

…………………………… –………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Przedmiot umowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z Projektem nr RPSW.06.05.00-26-

0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obszarów miejscowości”, 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie 

„Sporządzenia dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wymaganych 

Prawem Budowlanym pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót 

budowlanych” 

2. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi w:                      

- zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 14.06.2018r.  

- ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

3. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej i 

ekonomicznej. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  koncepcje projektową - 

proponowane rozwiązania projektowe, a następnie kompleksową dokumentację projektową dla 

wszystkich zadań. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w trakcie prac projektowych uwagi Zamawiającego co 

do jakości projektowanych robót. 

7. Wykonawca zaopatrzy przedmiot umowy w wykaz dokumentów, pisemne oświadczenie, iż jest 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, i że 

został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

8. Wykonany przedmiot umowy Wykonawca uzgodni w niezbędnym zakresie we właściwych 

urzędach i instytucjach oraz na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa 

zatwierdzi w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania wszelkich poprawek wynikłych   z winy 

projektanta, jak również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru 

autorskiego. 
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§ 2. 

Termin realizacji zamówienia 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018r. 

                

                   

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

umowy w ustalonej wysokości: netto: …………..   brutto: ……….. zł  (słownie:  

……………………………). 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności: koszty 

opracowań projektowych, koszty wszelkich ewentualnych uzgodnień, opinii, zgód, zezwoleń, 

sprawdzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych,  koszty nadzoru autorskiego, 

udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury 

przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie kosztów oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy przekazane będzie przelewem  na konto wskazane na fakturze w 

ciągu 14 dni od otrzymania  przez Zamawiającego faktury/rachunku 

2. Nie przewiduje się płatności częściowych. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru bez zastrzeżeń wykonanej 

dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę / zgłoszeniami zamiaru wykonania robót do których 

organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu, opiniami i uzgodnieniami. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 

odsetek  w wysokości ustawowej. 

 

 

§ 5 

Współpraca i obowiązki stron umowy 

1. Strony oświadczają, że będą wymieniać między sobą ewentualne informacje potrzebne do 

starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Osoby odpowiedzialne za bieżące kontakty: 

Ze strony Zamawiającego – Pan Paweł Pękala, tel: 447873535, email: gmina.falkow@wp.pl 

Ze strony Wykonawcy – ……………………. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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a) koordynowanie procesu projektowego, 

b) odbiór usługi i zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty, 

b) przedłożenie opracowanej dokumentacji w terminie kreślonym przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Prawa autorskie  

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powstałej w ramach niniejszej umowy.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego:  

a) całość autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 

na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:  

-  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy 

Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, a także do wprowadzania Dokumentacji do pamięci komputera;   

-  w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację 

utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania,  najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;   

b) wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania na 

rozpowszechnianie wszelkich opracowań Dokumentacji, a w szczególności jej adaptacji lub 

przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) Dokumentacji w innych 

utworach;  

3. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru - po zakończeniu opracowania Dokumentacji i 

uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń. 

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną 

odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w postaci kar umownych. 

2. Podstawą naliczania kar umownych jest cena brutto, określona w § 3 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłaci kary umowne za: 

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2% ryczałtowej wartości wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia; 

- opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości brutto dokumentacji 

projektowej określonej w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu na 

usunięcie wad; 
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- odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% 

wartości brutto całego zamówienia. 

4. Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20% wartości brutto całego zamówienia. 

5. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy -  Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. W przypadku powstania sytuacji uprawniającej Zamawiającego do naliczenia kar umownych, 

Strony przeprowadzą negocjacje w celu polubownego załatwienia sprawy. Dopiero w sytuacji, gdy 

negocjacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Zamawiający może naliczyć kary przewidziane w 

niniejszej Umowie.  

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od dnia 

odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

3. W ramach rękojmi oraz udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania, w 

terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia wad i błędów  w przygotowanych dokumentach, w tym 

błędów merytorycznych. 

4. Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie przedłużają okresu gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za zrealizowany przedmiot umowy i 

jeżeli posiada on wady zmniejszające jego wartość i użyteczność, Wykonawca odpowiada za 

powstałe z tego tytułu szkody. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że 

wada powstała wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które 

Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach 

zastosowania się do tych wskazówek. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy lub informacji o 

wystąpieniu zdarzeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeżeli: 

a. Zostanie otwarta likwidacja działalności Wykonawcy; 

b. Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2; 

c. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, nie wykazuje odpowiedniego 

zaawansowania prac; 

d. Wykonawca zaniechał realizacji niniejszej umowy, a w szczególności przerwał prace projektowe na 

okres dłuższy od 2 tygodni, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie 

odpowiada Wykonawca. 
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2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonanej części umowy. 

3. Odstąpienie od  umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, wierzytelności pieniężne wynikające z 

niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób 

trzecich. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne, obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

4. Strony ustalają, iż ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie właściwy rzeczowo 

Sąd dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

     

            ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 

 

 

 


