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Kędzierzyn-Koźle, 16 lutego 2021 r. 

CUW.262.14.2021.ASK 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zaprasza  

do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 

określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 

z późn. zm.)  na:  

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej 

w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja 

Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne”  

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PRZEPROWADZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE:  
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu  

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  

tel. 77 4723880 

Adres strony internetowej: 

www.bip.cuwkk.pl  

 

2. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA DLA KTÓREJ REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE 

ZWANA JEDNOSTKĄ ZAMAWIAJĄCĄ: 

Lp. Nazwa jednostki 

1. 
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja,  

ul. Sławęcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 483-49-93 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone jest W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, którego wartość nie przekracza 

równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku –

 Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1740) z zachowaniem procedur wewnętrznych Zamawiającego. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
4.1 Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień  

 

a)  Główny kod CPV: 71-22-0000-6-Usługi projektowania architektonicznego  

b)  Dodatkowe kody CPV:  

71-22-3000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

71-32-00-00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71-24-80-00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

c) Kategoria usług: 12 (1-27)  

 

4.2 Opis lokalizacji objętej opracowaniem 

 

Lokalizacja objęta opracowaniem: Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja, ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle  

- budynek z końca XIX wieku służący edukacji uczniów szkoły o profilu chemicznym, hotelarskim czy w ramach nauki 

fotografii i multimediów. Budynek ten znajduje się w ewidencji zabytków („Wykaz obiektów ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle – wykaz zabytków architektury”, Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

nr 1663/GNP/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 sierpnia 2017 r.), pod pozycją 375, na działce 

ewidencyjnej nr 371/8 obręb Sławięcice. 

Obszar objęty opracowaniem składa się z następujących pomieszczeń określonych w orientacyjnej inwentaryzacji 

własnej: 

1) Pomieszczenia przyziemia: 

http://www.bip.cuwkk.pl/
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Lp. Nazwa pomieszczenia Lokalizacja/opis 

Orientacyjna 

powierzchnia  

w m2 

1 Magazyn 49 

Po zejściu ze schodów w prawo pierwsze 

pomieszczenie po prawej 21,50 

2 Pokój wychowawcy 48 

Po zejściu ze schodów w prawo drugie 

pomieszczenie po prawej 20,33 

3 Magazyn 47 

Po zejściu ze schodów w prawo trzecie 

pomieszczenie po prawej 10,04 

4 Magazyn 46 

Po zejściu ze schodów w prawo czwarte 

pomieszczenie po prawej 11,82 

5 Klasa 45 

Po zejściu ze schodów w prawo narożne 

pomieszczenie po prawej na końcu ostatnie - 

składnica akt 69,62 

6 Magazyn 44 

Po zejściu ze schodów w prawo pomieszczenie na 

środku 26,28 

7 Klasa 43 

Po zejściu ze schodów w prawo ostatnie 

pomieszczenie po lewej 66,11 

8 Klasa 42 

Po zejściu ze schodów w prawo przedostatnie 

pomieszczenie po lewej 53,43 

9 Pomieszczenie 41   10,17 

10 Pomieszczenie naprzeciw schodów  27,07 

11 Łazienka    10,17 

12 Magazyn A 

Po zejściu ze schodów w lewo pierwsze 

pomieszczenie po lewej 18,77 

13 Magazyn B 

Po zejściu ze schodów w lewo drugie pomieszczenie 

po lewej 19,40 

14 Magazyn C 

Po zejściu ze schodów w lewo trzecie pomieszczenie 

po lewej 23,58 

15 Klasa D 

Po zejściu ze schodów w lewo ostatnie narożne 

pomieszczenie po lewej 66,13 

16 Magazyn E 

Po zejściu ze schodów w lewo pomieszczenie na 

środku 20,65 

17 Magazyn F 

Po zejściu ze schodów w lewo ostatnie narożne 

pomieszczenie po prawej – strzelnica 103,41 

  Suma: 578,48 

 
2) Pomieszczenia na parterze: 

 

Lp. Nazwa pomieszczenia Lokalizacja/opis Orientacyjna 

powierzchnia  

w m2 

1 Sala nr 4  

(audytoryjna) 

6 schodów w dół, aby wejść do Sali nr 4. 

Wysokość w najwyższym punkcie: 4,33 m;  

w najniższym punkcie: 2,185 m 

130,00 

2 Wejście do budynku   

 
4.3 Przedmiot zamówienia 

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń 

laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia 

wielofunkcyjne” 

Przedmiotem zamówienia jest:  
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1.  ETAP I - Wykonanie audytu energetycznego budynku laboratorium oraz dla innych budynków 

Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Audyt energetyczny musi być wykonany zgodnie z przepisami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U z 2009. Nr 43, poz. 346 z późn zm.). 

 

2.  ETAP II - Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi 

w szczególności projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiar i kosztorys inwestorski dla:  

1) remontu i przebudowy pomieszczeń oraz części wspólnych (korytarza) i instalacji przyziemia oraz fragmentu 

parteru (sala audytoryjna) budynku laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. 

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi w szczególności: wykonanie dokumentacji przebudowy 

pomieszczeń na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne, remont instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, 

remont/budowa instalacji wentylacyjnej w wybranych pomieszczeniach, remont instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów z głowicami termoregulacyjnymi, remont instalacji ciepłej wody 

użytkowej, rozbiórka starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem tablic rozdzielczych 

i montażem osprzętu na całym obszarze objętym opracowaniem, wymiana/montaż instalacji teletechnicznej, 

wymiana stolarki okiennej z okien skrzynkowych na zespolone, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

konserwacja zewnętrznych krat zabezpieczających okna z ewentualną częściową wymianą i inne roboty 

wynikające z wytycznych konserwatorskich dla budynków, wykonanie robót wykończeniowych tynkarskich, 

malarskich i okładzinowych, odnowienie zachowanych schodów oraz ławek w sali audytoryjnej, a także remont 

łazienek i montaż nowej armatury. 

Przebudowa i remont nie uwzględniają zmiany wymiarów i rozkładu pomieszczeń. 

2) wykonania izolacji poziomej i pionowej wejścia do laboratorium, wykonanie remontu obramowania oraz 

powierzchni schodów wraz ze spocznikiem wejścia głównego do budynku laboratorium wraz z wymianą 

balustrad na stalowe z zachowaniem istniejących drzwi wejściowych, konserwacji fragmentów elewacji wokół 

schodów i wejścia wraz z wykonaniem hydrofobizacji. 

 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową lub inwentaryzacyjną 

przedmiotowego budynku 

 

3. Zakres projektu budowlano-wykonawczego - ETAP II 

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku o funkcji edukacyjnej powinien zawierać w szczególności:  

a) inwentaryzację przyziemia oraz parteru budynku w zakresie objętym przebudową i remontem (sala audytoryjna, 

wejście do budynku),  

b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej obramowania, biegów oraz spocznika schodów wejściowych do 

budynku, 

c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej obramowania schodów wejściowych do budynku, 

d) oczyszczenie i renowację elewacji wraz z hydrofobizacją tynków, gzymsów i boniowania wokół wejścia do budynku 

(okolice schodów wejściowych),  

e) izolację, konserwację obramowania oraz wymianę nawierzchni schodów wejściowych do budynku na ceramiczną 

wraz z wymianą balustrady, 

f) przekroje – warstwy podłóg przyziemia z zaznaczeniem materiału posadzki,  

g) remont i wymianę nawierzchni posadzek przyziemia poprzez ułożenie okładzin ceramicznych, 

h) rozbiórkę wtórnych okładzin posadzek, ścian i sufitów,  

i) wymianę stolarki okiennej wraz z odtworzeniem lub renowacją historycznych elementów, które zostały usunięte lub 

uległy zniszczeniu (nadproża, węgarki, parapety zewnętrzne),  

j) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

k) wymianę tynków wewnętrznych – gdzie konieczne,  

l) wykonanie instalacji c.o. w zakresie wymiany grzejników z podejściami oraz wymianę instalacji c.w.u., 

m) wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem tablic rozdzielczych oraz opraw oświetleniowych typu LED, a także 

osprzętu,  

n) wymianę instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej (częściowo),  
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o) budowę oświetlenia awaryjnego i czujników wykrywania dymu w pomieszczeniach 44-46 wskazanych w tabeli 

„Pomieszczenia przyziemia”, 

p) rozbiórkę istniejącej instalacji teletechnicznej i zaprojektowanie nowej instalacji telefonicznej, internetowej 

i telewizyjnej,  

q) demontaż nieczynnej instalacji gazowej,  

r) przegląd/remont kanałów wentylacyjnych i ewentualnie budowę nowych przewodów wentylacyjnych 

w pomieszczeniach, które tego wymagają,  

s) konserwację istniejących ławek oraz schodów drewnianych w pomieszczeniu audytorium na parterze budynku, 

t) remont ścian, sufitu oraz podłóg w pomieszczeniu audytorium na parterze wraz z wymianą instalacji elektrycznej 

i instalacji teletechnicznej umożliwiającej montaż rzutnika multimedialnego i ekranu projekcyjnego oraz sieci Wi-Fi, 

u) wymianę instalacji elektrycznej korytarza przyziemia, 

v) roboty tynkarskie, przygotowanie powierzchni tynków oraz malarskie ścian i sufitów korytarza przyziemia, 

w) roboty wykończeniowe (malarskie, okładzinowe ścian i posadzek, wymiana i montaż nowych łączników 

elektrycznych i podzespołów elektrycznych, w tym w pomieszczeniach sanitarnych łącznie z montażem armatury) 

we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem. 
4. Założenia ogólne do projektowania: 

1) Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy zgodny z ustaleniami określonymi w m.p.z.p. miasta 

Kędzierzyna-Koźla, wymaganiami ustaw, przepisami (zwłaszcza Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo budowlane 

oraz rozporządzeniach wykonawczych do nich) i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszym opisem przedmiotu 

zamówienia. 

2) Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 

3) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będzie służyć jako opis 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w oparciu o ustawę Pzp oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego 

zakresu robót niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca dokumentacji jest 

odpowiedzialny za jej zgodność z przedmiarem robót w aspekcie zestawienia wszystkich rodzajów robót, ilości robót 

i ich opisu. Przedmiar musi być sporządzony ze szczególną starannością, tak aby skutki ewentualnych 

nieprawidłowości nie naruszyły interesu gospodarczego Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy robót. 

4) Projekt budowlany, będący częścią składową dokumentacji projektowej, musi umożliwić Zamawiającemu uzyskanie 

pozwolenia na budowę i/lub skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

5) Dokumentacja powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać 

optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, które zapewnią wydatkowanie 

środków publicznych z zachowaniem zasad celowości i oszczędności przy jednoczesnym uzyskaniu najlepszych 

efektów. 

6) Dokumentacja powinna być wykonana oraz sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasady 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, biorąc pod uwagę specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego. 

7) Zamawiający informuje, że preferuje nowoczesność w odniesieniu do rozwiązań technologicznych i materiałowych, 

spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe i programowe określone przez Zamawiającego przy współpracy 

z jednostkę wydającą warunki przyłączenia obiektu do sieci/przebudowy lub uzgadniającą proponowane 

rozwiązania. 

8) Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny 

i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. 

9) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. 

10) Wykonawca opisując przyszły zakres robót budowlanych w dokumentacji projektowej przestrzega zapisów ustawy 

Prawa zamówień publicznych, z zakresu opisu przedmiotu zamówienia, nie wskazuje np.: marek materiałów, 

znaków towarowych, itp. opisów. Zamawiający/Jednostka Zamawiająca dopuszcza po wcześniejszym uzyskaniu 

akceptacji, wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych 

względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, albo – jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych 

przepisów, albo – jeżeli w inny dokładny sposób nie można opisać przedmiotu. W takim przypadku wskazaniu 
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muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” i szczegółowy opis rozwiązań i parametrów 

równoważnych. 

 

4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące opracowania:  

ETAP I: 
Wykonanie audytu energetycznego budynku laboratorium oraz dla innych budynków Zespołu Szkół nr 3 
w Kędzierzynie-Koźlu. Audyt energetyczny musi być wykonany zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 
części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego (Dz. U z 2009. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.). 

 

ETAP II: 

A. Dokumentacja projektowa, zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, składającą się z: 

1) projektu budowlanego – w zakresie zgodnym z m.p.z.p., ustawą Prawo Budowlane oraz szczegółowości zgodnej 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia powołanego w punkcie A.;  

3) zbioru wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z przepisów; 

4) przedmiarów robót w zakresie, o którym mowa w § 6-10 rozporządzenia powołanego w punkcie A.;  

5) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności czy zakres 

robót obejmuje jeden z rodzajów wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna 

uwzględniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

B. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie, o którym mowa w rozdziale 3 rozporządzenia 

powołanego w punkcie A. 

C. Kosztorysy inwestorskie, opracowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

sporządzone w taki sposób aby można było rozdzielić kosztorysowo cztery odrębne etapy kosztorysowe 

robót: przebudowę/remont pomieszczeń przyziemia bez remontu korytarza, przebudowę/remont pomieszczeń 

przyziemia wraz z remontem korytarza,  remont schodów wejściowych do budynku laboratorium oraz remont sali 

audytoryjnej na parterze budynku; wraz z zestawieniem kosztów dla całej inwestycji. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności:  

1) wykonanie podstawowych i uzupełniających pomiarów inwentaryzacyjnych (wg własnych potrzeb);  

2) sporządzenie niewymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu 

zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej 

i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie;  

3) wyjaśnianie na wniosek Zamawiającego w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań 

projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów / technologii robót:  

a) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu 

o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót;  

b) na etapie realizacji umowy. 

4) uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków oraz doprowadzenie do zatwierdzenia projektu budowlano-

wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację 

i materiały, które stanowić będą podstawę realizacji pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnego 

do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

5) współpraca z Jednostką Zamawiającą na etapie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wyłonienia przez Jednostkę Zamawiającą podmiotu do rzeczowej realizacji zadania 

budowlanego. Współpraca ma polegać jedynie na udzielaniu odpowiedzi Jednostce Zamawiającej w trybie pilnym 

(z uwagi na trwającą procedurę udzielania zamówienia publicznego) na zapytania merytoryczne do opracowanej 

kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, 
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6) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia inwestycji (prac budowlanych) przez Jednostkę 

Zamawiającą wynikających z opracowywanej dokumentacji projektowej. Zamawiający i Jednostka Zamawiająca 

wymagają przez okres 48 miesięcy, licząc od dnia wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, aby 

Wykonawca pozostawał w gotowości do pełnienia czynności związanych z nadzorem autorskim. W zakres nadzoru 

autorskiego wchodzą wszystkie czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, w szczególności: 

• udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Jednostkę Zamawiającą, 

• sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, 

• dokonywania, na wniosek Jednostki Zamawiającej zmian w projekcie, w zakresie niesprzecznym z pozwoleniem 

na budowę, 

• akceptacja wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowej zgodnych z obowiązującymi przepisami, itp. 

3. Przedmiot zamówienia należy skompletować w ilości: 

ETAP I:  

Dokumentacja audytu energetycznego      – 2 egz. 

ETAP II:  

1) dokumentacja projektowa, składająca się z:  

a) projektu budowlanego złożonego z części – 4 egz.  

b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   – 2 egz.  

c) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż   – 3 egz.  

d) przedmiarów robót       – 2 egz.  

e) dokumentacji dla zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia – 2 egz.  

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  – 2 egz.  

3) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji   – 2 egz.  

Powyższe ilości egzemplarzy nie uwzględniają ilości opracowań niezbędnych do uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.  

       

4. Zamawiający/Jednostka Zamawiająca dodatkowo wymaga, aby - ETAP I i II:  

1) do pierwszego egzemplarza projektu budowlanego (egzemplarz Inwestora) dołączyć:  

a) oryginały wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń czy sprawdzeń dokumentacji 

wraz z opieczętowanymi załącznikami graficznymi do nich; 

b) komplet map do celów projektowych z oryginalnymi pieczątkami ośrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej; 

c) kopie uprawnień i zaświadczeń z Izby (dla projektanta i sprawdzającego);  

2) do drugiego egzemplarza projektu budowlanego (egzemplarz dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu) 

dołączyć:  

a) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1.a) i 1.b);  

b) zaświadczenia z Izby (dla projektanta i sprawdzającego) wydrukowane z bazy elektronicznej Izby opatrzone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź tzw. tradycyjne „papierowe” kopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem oraz kopie uprawnień;  

3) projekty wykonawcze (dla każdej branży osobny) przygotować w teczkach formatu A4, zawierających opis, komplet 

niezbędnych uzgodnień, zestawienia podstawowych materiałów wraz z charakterystyką techniczną oraz luźno 

poskładane rysunki;  

4) każdy komplet dokumentacji (wielobranżowej) opakować w teczkę kartonową z przyklejoną stroną tytułową o treści 

opisanej w rozporządzeniu powołanym w pkt A. i zawierającą spis opracowań i dokumentacji składających się na 

komplet. 

5. Dodatkowo niżej wymienione opracowania winne być przygotowane i przekazane każde osobno Zamawiającemu  

w 1 egz. na nośniku elektronicznym z odpowiednimi opisami w formacie PDF: 

Przedmiar i kosztorys inwestorski dla poszczególnej branży – w plikach o formacie PDF, z możliwością ich wydruku 

w układzie szczegółowym oraz zestawienie kosztów inwestycji – w formacie MS Excel.  

Audyt energetyczny w plikach o formacie PDF, z możliwością ich wydruku w układzie szczegółowym oraz w formacie 

Word. 

6. Jeżeli dokument opracowywany jest w środowisku np. MS Word, Open Office bądź w programach CAD należy użyć 

programu, który bezpośrednio eksportuje/wydrukuje ten dokument do pliku PDF.  

7. Każdy dokument lub uzgodnienie wielostronicowe należy skanować do jednego pliku.  

8. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową).  
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9. Zamawiający/Jednostka Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca przy złożeniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej złożył pisemne oświadczenie, że zostały wykonane przy pomocy legalnego 

oprogramowania.  

 

10.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: 

1) za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonania pomiarów, 

badań (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych;  

2) za należytą staranność przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia;  

3) za wady i błędy w opracowaniach projektowych, a szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej 

inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich instalacji, urządzeń budowlanych, inżynierskich, urządzeń 

infrastruktury oraz błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji pomieszczeń bądź pominięcia 

tychże elementów w opracowanej dokumentacji projektowej.  

11.  W przypadku ujawnienia takich wad zarówno na etapie odbioru, jak i na etapie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca na własny koszt usunie wady poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań łącznie 

z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych.  

 

4.5 Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: 

1) Wymogi Jednostki Zamawiającej w zakresie opracowania dokumentacji:  

a. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz rozwiązaniami 

przyjaznymi osobom niepełnosprawnym.  

b. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej będzie dokonywał konsultacji z Jednostką 

Zamawiającą w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów 

wykończenia.  

c. Projektant będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej, uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

d. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze 

sztuką budowlaną oraz obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 10 maja 

2013r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego.  

e. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta.  

f. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie niezbędne do wykonania roboty oraz obliczenia 

i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności wykonania dokumentacji.  

g. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy powinny być sporządzone pismem maszynowym 

(nie dopuszcza się opisów ręcznych) które należy dostarczyć w sztywnych opisanych teczkach z uchwytem 

(typu walizka).  

h. Dokumentacja będzie podlegała odbiorowi przez Jednostkę Zamawiającą.  

2) Dodatkowe informacje:  

a. Projektant jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części dokumentacji projektowej z innymi 

podmiotami posiadającymi uprawnienia do projektowania, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu 

wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy ani nie zwiększy kosztów 

wykonania tej dokumentacji. 

b. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Projektant zobowiązuje się 

do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Jednostką 

Zamawiającą odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

zamówienia.  

c. Projektant udziela gwarancji jakości na wykonaną i przekazaną dokumentację projektową na okres 36 

miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru kompletnej dokumentacji.  

d. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć każdą wadę dokumentacji projektowej poprzez 

przeprojektowanie wadliwego elementu projektu w ten sposób, aby był on wolny od wad. Termin usunięcia 

wady w każdym przypadku zostanie wyznaczony przez Jednostkę Zamawiającą. 

e. Projektant odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlano-wykonawczego z przepisami techniczno-

budowlanymi. 
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f. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

g. Jednostka Zamawiająca nabywa, po zapłacie wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach 

eksploatacji wskazanych w Ustawie o Prawie autorskim i o prawach pokrewnych do dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot zamówienia bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

h. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej Umowy może zostać wykorzystana przez 

Jednostkę Zamawiającą, wyłącznie dla potrzeb inwestycji realizowanej na podstawie tej dokumentacji 

projektowej, przy czym Jednostka Zamawiająca będzie uprawniona do dokonywania dowolnych zmian 

i przeróbek w wykonanym obiekcie, co nie będzie stanowiło naruszenia autorskich praw Projektanta. 

 

5. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) w zakresie wykonania czynności ETAPU I tj. wykonania audytu energetycznego – do 30 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2) w zakresie wykonania czynności ETAPU II tj. przekazania Jednostce Zamawiającej kompletnej dokumentacji wraz 

z innymi dokumentami - w czasie nie dłuższym niż do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy. 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany także do:  

a) poprawienia, uzupełnienia, wprowadzenia uwag lub usunięcia wad w opracowaniach, składających się na 

przedmiot zamówienia oraz przekazanie Jednostce Zamawiającej wolnych od usterek i wad opracowań do 

ostatecznego zaakceptowania – w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

uwag od Jednostki Zamawiającej; 

b) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych opracowań, składających się na przedmiot 

zamówienia w wersji drukowanej i elektronicznej – w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania od Jednostki Zamawiającej ostatecznej akceptacji, 

c) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia inwestycji (prac budowlanych) przez Jednostkę 

Zamawiającą wynikających z opracowywanej dokumentacji projektowej. Zamawiający i Jednostka Zamawiająca 

wymagają przez okres 48 miesięcy, licząc od dnia wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, aby 

Wykonawca pozostawał w gotowości do pełnienia czynności związanych z nadzorem autorskim.  

d) Za datę wykonania przez Wykonawcę opracowań – ETAP II, składających się na przedmiot zamówienia 

przyjmuje się datę doręczenia dwóch egzemplarzy tych opracowań Jednostce Zamawiającej w formie 

drukowanej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy 

dotyczącymi przekazania i odbioru opracowań. 

5.3. Za datę odbioru przez Jednostkę Zamawiającą opracowań – ETAP II, składających się na przedmiot zamówienia 

przyjmuje się datę doręczenia Zamawiającemu opracowań wolnych od usterek i wad, odpowiednio w formie oraz 

ilości wymienionej w pkt. 4.4.3. 

5.4. Za datę odbioru przez Jednostkę Zamawiającą audytu energetycznego – ETAP I, składających się na przedmiot 

zamówienia przyjmuje się datę doręczenia dwóch egzemplarzy tych opracowań Jednostce Zamawiającej w formie 

drukowanej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej. 

6. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Siedziba Wykonawcy 

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, alternatywnych i wariantowych. 

2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na całość zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w OPZ zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zapytania 

ofertowego. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu, spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4) Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w poniższych 

formach: 
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Forma oferty 

a) należy wypełnić formularz oferty, wydrukować, podpisać dokument przez uprawnionego 

przedstawiciela, zeskanować i skan w formie pliku PDF przesłać na adres poczty elektronicznej  

e-mail: a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl 

lub  

b) wypełnić formularz oferty, podpisać dokument przez uprawnionego przedstawiciela w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail: a.styczynska-

koszorek@cuwkk.pl 

Oferty przesłane w innej formie niż opisane powyżej nie będą rozpatrywane. 

 

5) Na ofertę składa się formularz ofertowy, wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 9 niniejszego zapytania.  

6) W przypadku podpisania formularza oferty przez pełnomocnika wykonawcy do oferty należy dołączyć w oryginale 

pełnomocnictwo Wykonawcy podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku przedkładania kopii 

pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym notariusza lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym notariusza. 

7) Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez naniesienie czytelne treści właściwej oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisujących ofertę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

8) Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, 

bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań  

i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną 

odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych 

druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach 

9) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 

10) Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty: 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  

Wycofanie złożonej oferty.  

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela 

Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  

Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania 

firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. 

 

9. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

a) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, podpisany 

przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem 

z podaniem imienia i nazwiska. 

 

10. ZASADY ODRZUCANIA OFERT: 
1) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza ofertowego.  

3) Zamawiający odrzuci oferty niepodpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 

określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. 

4) Zamawiający odrzuci oferty niepodpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 

określonego aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem z podaniem imienia i nazwiska. 

5) Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu 

Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
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6) Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem 

w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz 

Zamawiającego. 

8) Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 9 lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), a także jeżeli oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym. 

9) Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

10) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych 

Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 

12) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania skutkować 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 

przewidzianych prawem. 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 
Cena oferty jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto. 

Cenę oferty brutto należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy w oparciu o dane z pkt. 4 

niniejszego Zapytania ofertowego, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, aktualne, powszechnie stosowane 

katalogi, cenniki, taryfikatory, bądź inne wskaźniki kosztów, zalecaną wizję w terenie, uzyskane potrzebne informacje 

dotyczące uwarunkowań obiektu, warunków projektowania, rozmiaru projektowanych robót, trudności oraz wszelkich 

innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wykonawstwo usług, dla całości zamówienia, uwzględniając 

doświadczenie, wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

(w tym: za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w Istotnych Postanowieniach Umowy 

i za przeniesienie na Jednostkę Zamawiającą własności dzieł składających się na przedmiot zamówienia, koszty 

nadzoru autorskiego oraz koszty należnego podatku od towarów i usług VAT itp.) a także rabaty, upusty itp., 

których Wykonawca zamierza udzielić. Podana cena nie będzie zwiększana w okresie obowiązywania umowy. 

Cena brutto za wykonanie audytu energetycznego (ETAP I) nie może stanowić 

więcej niż 15% wartości całej oferty. 
 

Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie zostaną podane przez Wykonawcę wyłącznie w złotych 

[PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane 

jedynie w złotych polskich. 

 

12. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: 
Zamawiający będzie oceniał oferty każdej części według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena brutto [PLN] 100 % 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena brutto (zł) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert – Cof - cena podana w badanej ofercie 

Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i będzie 

spełniać warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz uzyska największą liczbę punktów 

wynikających z w/w kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
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13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
1. Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - poprawi w ofercie Wykonawcy omyłki, polegające  

na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego poprawienia oferty.  

Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie 2 dni od doręczenia zawiadomienia 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie 

odrzuceniem jego oferty. 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 
1) Jednostka Zamawiająca zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 

wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego 

powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia dwóch egzemplarzy podpisanej umowy zawierającej zapisy 

z akceptowanych przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy wraz z dodatkowymi zapisami 

uszczegóławiającymi i korygującymi wprowadzonymi przez Zamawiającego, a wynikającymi z treści złożonej oferty 

i zapisów zapytania ofertowego. 

3) Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń 

finansowych wobec Zamawiającego. 

4) Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej:  

1. Dopuszcza się możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w następujących wyjątkowych okolicznościach, których 

przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć, a mają one wpływ: 

a) na termin wykonania zamówienia: 

− wystąpienie siły wyższej,  

− przedłużające się ponad 60 dni kalendarzowych procedury uzgadniania przedmiotu zamówienia (w tym 

także uzgodnienia z konserwatorem zabytków), a które nie są spowodowane działaniem lub brakiem 

działania Wykonawcy, uniemożliwiającym kontynuowanie lub jego zakończenie, 

− wystąpienie usług dodatkowych – jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy następuje 

wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy 

i podmioty,  

− udzielenie zamówienia dodatkowego, powodującego wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia 

podstawowego. W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, udokumentowanych przez 

Wykonawcę, Jednostka Zamawiająca wydłuży termin wykonania zamówienia o liczbę dni, którą uzna za 

uzasadnioną. 

b) dotyczących zmiany wynagrodzenia: 

− w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy Jednostka Zamawiająca wprowadza następujące klauzule 

rewaloryzacyjne oparte na zmianie prawa w przypadkach ustawowej zmiany podatku VAT: Wynagrodzenie 

wykonawcy określone w § 6 ust. 1 umowy, może ulec zwiększeniu do 15 % wartości brutto, w przypadku 

konieczności wprowadzenia przez wykonawcę w dokumentacji projektowej dodatkowych zmian, 

wynikających z pisemnego polecenia Jednostki Zamawiającej, 

− waloryzacja wynagrodzenia umownego będzie uruchamiana na zasadach jak niżej: pod warunkiem, 

że zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Jeśli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu zamówienia będą zbędne, z uwagi na wystąpienie okoliczności, 

których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy 

jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia i skróceniu terminu wykonania. 

3. Każda zmiana warunków określonych w umowie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy 

zapisów uszczegóławiających i korygujących wynikających z treści złożonej oferty i zapisów niniejszego zapytania 

ofertowego. 
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16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 
 

1) Miejsce składania ofert: 

Ofertę proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 24-02-2021 do godz. 10:00 
na adres e-mail: a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl 

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

3) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

4) Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 

5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania. 

 

17. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 
1) Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami w zakresie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania odbywać się będzie drogą 

elektroniczną na następujący adres mailowy: a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl za potwierdzeniem otrzymania 

wiadomości. 

2) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

W zakresie merytorycznym i formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 Małgorzata Ambroży – Dyrektor CUW tel. 77 472-38-80  

2 Magdalena Kulczyk – Z-ca dyrektora CUW tel. 77 472-38-80 

 

18. DODATKOWE INFORMACJE: 
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania o udzielenie zamówienia w każdym 

czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne 

roszczenie.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki (ofert 

dodatkowych) z Wykonawcami. 

3) O terminie negocjacji i/lub dogrywki (ofertach dodatkowych) Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców 

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia,  

na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji 

budowlano-wykonawczej w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu 

Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne”  

– znak sprawy: CUW.262.14.2021.ASK, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane 

będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postępowania i realizacji 

umowy jest: 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu   

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  

faks: 77 472 38 80;  

e-mail: sekretariat@cuwkk.pl 

c) w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu powołano inspektora ochrony danych 

osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa; 

mailto:sekretariat@cuwkk.pl
mailto:sekretariat@cuwkk.pl
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e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w Kodeksie cywilnym, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

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

osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

7) Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 

a. formularz oferty,  

8) Załącznikami do niniejszej zapytania ofertowego są: 

 ● załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy 

 

Małgorzata Ambroży /-/ 

Dyrektor CUW w Kędzierzynie-Koźlu 

 
 


