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 Kędzierzyn-Koźle, 14.03.2022 r. 

CUW.262.24.2022.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 2021, poz. 1129 
z późn. zm.) na:  

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku po stacji kontroli 
pojazdów na Wyspie w Kędzierzynie-Koźlu – III POSTĘPOWANIE 

 

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. 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle,  

tel. 77 481 37 52 

 

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 2021, poz. 1129 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 późn. zm.) z zachowaniem procedur wewnętrznych Zamawiającego. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
4. 1. Opis lokalizacji objętej opracowaniem 

Inwestycja, do której odnosi się niniejsze zamówienie zlokalizowana jest w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wyspa 22.  

Budynek znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem Wyspa 22 a-c nad brzegiem rzeki Odry. Został on wzniesiony 
w latach sześćdziesiątych XX wieku i obecnie pełni funkcję budynku szkolenia praktycznego. Odbywają się w nim zajęcia 
szkoleniowe uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach nauki zawodu mechanika 
samochodowego oraz innych przy wykorzystaniu dostępnych sal szkoleniowych.  

Obiekt jest częściowo podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze zaadaptowane  
na pracownię zajęć hotelarskich. Do obiektu przylega parking wyłożony kostką brukową przeznaczony  
dla użytkowników budynku. W odległości 20 m od południowej ściany budynku znajduje się nabrzeże przystani wodnej 
„Szkwał” nad rzeką Odrą.  

Piwnica budynku pełni funkcję kotłowni gazowej. Znajdują się tam dwa kotły gazowe C.O. o mocy 105 kW każdy.  
Na parterze budynku znajdują się garaże Stacji Kontroli Pojazdów, pomieszczenie biurowe powiązane funkcyjnie  
z SKP oraz zaplecze socjalne pracowników stacji. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się sale wykładowe wraz  
z zapleczem przeznaczone zgodnie z projektem do przebywania jednocześnie nie więcej niż 50 osób, kuchnia oraz 
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sanitariaty. Na poddaszu znajduje się 6 pokoi stanowiących pracownię zajęć hotelarskich i zaplecze noclegowe przystani 
„Szkwał”. Na wszystkie kondygnacje nadziemne można dostać się jedną klatką schodową.  

 

Stan docelowy:  

Budynek pełnić będzie funkcje budynku zamieszkania zbiorowego. Na I i II piętrze projektuje się pokoje gościnne. 
Przebudowane zostanie wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnątrz budynku. 

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE:  

a) Powierzchnia zabudowy – 284 m2  

b) Powierzchnia wewnętrzna – ok. 640 m2  

c) Kubatura – 2347m3  

d) Wysokość całkowita - 11,95 m  

 

4.2. Przedmiot zamówienia 
W celu spełnienia wymagań p-poż należy uwzględnić poniższe zalecenia inspektora p-poż zawarte w załączonym 
dokumencie „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w związku z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkolenia praktycznego na budynek zamieszkania zbiorowego ul. Wyspa 22, Kędzierzyn – 
Koźle” a w szczególności: 

1. Podziale budynku na strefy pożarowe o powierzchniach znacznie mniejszych niż dopuszczalne; 
2. Wydzieleniu klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi EIS 30, przy wymaganej klasie odporności ogniowej 

EIS 30; 
3. Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej K1 na korytarze na I i II piętrze (w części hotelowej); 
4. Wyposażeniu systemu oddymiania klatki schodowej K1 w sygnalizatory optyczno-akustyczne rozmieszczone na 

każdej kondygnacji, zapewniające natężenie dźwięku w pomieszczeniach mieszkalnych na poziomie min. 75 
dB(A); 

5. Zastosowaniu czujek dymu oraz przycisków oddymiania na każdej kondygnacji klatki schodowej K1; 
6. Oddzieleniu palnej konstrukcji i przykrycia dachu, w tym w dachów części parterowej) od wewnątrz budynku 

przegroda o klasie odporności ogniowej EI 60, przy wymaganej EI 30; 
7. Wyposażeniu drzwi do pokoi hotelowych w samozamykacze; 
8. Wyposażeniu poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 

oświetlenia 2 lx. 
9. Zastosowaniu nad drzwiami wyjściowymi z budynku (z poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych) dodatkowej 

oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 
10. Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki ewakuacyjne, wskazujące kierunki 

ewakuacji. 
11. Wyposażeniu budynku dodatkowo w gaśnice wg wskaźnika 4 kg (6 dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy 

pożarowej; 
12. Wydzieleniu piwnicy z kotłownią gazową jako odrębnej strefy pożarowej; 
13. Wyposażeniu kotłowni gazowej w urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, z sygnalizatorem optyczno-

akustycznymi umieszczonym wewnątrz budynku w części dla personelu i na zewnątrz budynku; 
14. Oznakowaniu obniżeń drogi ewakuacyjnej w sposób trwały np. żółto-czarną taśmą; 

 

W załączeniu koncepcja, wg której należy przeprojektować pomieszczenia. 

1. Pierwsze piętro i poddasze (poziom 1,2) – z podział istniejących pokoi, wyodrębnienia niektórych toalet, 
2. Dodatkowa instalacja elektryczna oraz wod-kan wynikająca z koncepcji/projektu również powinna  

być zaprojektowana. Wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie istniejących murów nie jest konieczne. 

3. Założenia ogólne do projektowania: 

1) Zamawiający w celu realizacji zadania umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców przed 
terminem składania ofert w miejscach objętych przedmiotem zamówienia w celu uzyskania informacji, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia 
(wizji lokalnej dokona Wykonawca na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Jednostką 
Zamawiającą); 
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2) W przypadku konieczności uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 
Wykonawca ma obowiązek przygotować stosowny wniosek, w szczególności zgodny z przepisami ustawy 
Prawo budowlane. 

3) Wymagania, o których mowa w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie mogą być również spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do wskazań ekspertyzy 
technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej 
Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu  
tej ekspertyzy. O ile zajdzie taka konieczność przedmiotowe opracowania Wykonawca musi przygotować 
w ramach niniejszego zamówienia. 

4) Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej, 
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami ustaw tj. w szczególności przepisami jak niżej: 

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze do niego; 
b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego; 
c. Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

d. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
f. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
5) Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6) 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. Dokumentacja musi 
być zgodna w szczególności z zapisami z art. 99 ust. 4÷6 ustawy Pzp. 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. 

7) Jeżeli Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowej możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych 
będzie zobowiązany, w celu ich oceny, do udziału w pracach Komisji w postępowaniu na roboty budowlane 
realizowane na jej podstawie. 

8) Wykonawca opisuje kryteria równoważności materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej podając 
niezbędną minimalną ilość parametrów technicznych służących do porównania wskazanych przez oferenta 
materiałów i urządzeń jako równoważnych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy. 

9) W przypadku wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w dokumentacji technicznej 
przygotowanej przez Wykonawcę, jest on zobowiązany przed przystąpieniem do określenia szczegółowych 
kryteriów równoważności uzyskać zgodę Jednostki zamawiającej. W tym zakresie Wykonawca przekazuje 
do Jednostki zamawiającej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na konieczność użycia „nazw własnych” 
z uzasadnieniem braku możliwości innego opisu przedmiotu zamówienia np. parametrami – wzór stanowi 
załącznik nr 1 do projektu umowy. 

10) W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w pkt 3.8. wykonawca jest zobowiązany określić minimalną, 
niezbędną ilość parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 
równoważnych. Kryteria mają umożliwić Jednostce zamawiającej ocenę na etapie badania i oceny ofert 
zaproponowanych przez wykonawcę produktów równoważnych z udziałem Wykonawcy. 

11) Dokumentacja powinna być wewnętrznie spójna i powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 
użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, które zapewnią wydatkowanie środków publicznych z zachowaniem 
zasad celowości i oszczędności przy jednoczesnym uzyskaniu najlepszych efektów. 
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12) 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. 

13) 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. 

14) Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, 
maszyny i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. 

15) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. 

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące opracowania: 

A. Dokumentacja projektowa, zgodna z rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r Ministra Rozwoju  
i Technologii 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 oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych 
wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowlanym, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;  
przedmiarów robót w zakresie, o którym mowa w § 6-10 rozporządzenia powołanego w punkcie A.;  

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. Kosztorys inwestorskie, opracowane na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2021 r 
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

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) doprowadzenie do zatwierdzenia projektu budowlano-wykonawczego oraz przygotowanie 
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację 
i materiały, które stanowić będą podstawę realizacji pełnego zakresu robót budowlanych, 
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niezbędnego do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Wniosek wraz z dokumentacja 
należy złożyć do Siedziby Jednostki Zamawiającej. 

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, 

6) pełnienie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 projektu umowy, nadzoru autorskiego nad 
prowadzoną przez Jednostkę Zamawiającą inwestycją (w okresie prowadzenia robót budowlanych). 
W zakres nadzoru autorskiego wchodzą czynności wynikające z podstawowych obowiązków Wykonawcy 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz inne czynności niewynikające z w/w artykułu, 
w szczególności: 

a. udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Jednostkę Zamawiającą, 

b. sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, 

c. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności lub braku zgodności realizacji 
z projektem 

d. wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

e. dokonywania, na wniosek Jednostki Zamawiającej zmian w projekcie, w zakresie niesprzecznym 
z pozwoleniem na budowę, 

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

g. udziału przy odbiorach robót. 

h. potwierdzenie wprowadzonych zmian wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej składanej 
do PINB-u oraz z projektem technicznym z uwzględnieniem zmian (art. 57 ustawy Prawo budowlane). 

7) Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót 
budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej do czasu odbioru 
końcowego zrealizowanych robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Przedmiot zamówienia należy skompletować w ilości: 

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:  

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 Wykonawcy 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);  
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b. zaświadczenia z Izby (dla Wykonawcy 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 Jednostce 
zamawiającej w 1 egz. na nośniku elektronicznym z odpowiednimi opisami w formacie PDF: 

1) 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.  

2) Opracowania wskazane 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).  

9.  Za zgodność przedmiarów z projektem oraz za jakość projektu odpowiada Wykonawca. W razie zapytań 
potencjalnych Wykonawców zgłoszonych w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi 
i przekazania ich Jednostce zamawiającej w przeciągu 24 godzin. W przypadku pytań złożonych technicznie 
Wykonawca zobowiązany jest otrzymać pisemną zgodę Jednostki zamawiającej na wydłużenie terminu 
udzielenia odpowiedzi. 

10. Zamawiający/Jednostka Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca przy złożeniu dokumentacji 
projektowej złożył pisemne oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu projektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

11. Zamawiający/Jednostka Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca przy złożeniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej złożył pisemne oświadczenie, że zostały wykonane przy pomocy 
legalnego oprogramowania.  

12. 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.  

13.  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.  

4.4 Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: 
1) Wymogi Jednostki Zamawiającej w zakresie opracowania dokumentacji:  

a. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami  

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. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej, a także za uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, 
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uzgodnień, opinii i ekspertyz, ewentualnych odstępstw od warunków technicznych wraz z poniesieniem opłat 
za ich uzyskanie w tym: mapa do celów projektowych, warunki przyłączenia mediów.  

d. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
ze sztuką budowlaną oraz Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r Ministra Rozwoju i Technologii 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 Wykonawcę.  

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. Wykonawca 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. Wykonawca nie może podzlecać prac podwykonawcom, którzy nie posiadają uprawnień do wykonywania prac 
stanowiących przedmiot umowy, nie dysponują własnym potencjałem wykonawczym i są zagrożeni upadłością. 

c. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy, warunkiem przyjęcia faktury i zapłaty 
wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedłożenie pisemnych oświadczeń podwykonawców, potwierdzających 
otrzymanie od Wykonawcy należnego na rzecz podwykonawców wynagrodzenia. Oświadczenia muszą być 
podpisane przez osoby uprawnione i złożone w oryginale. 

d. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się 
do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Jednostką Zamawiającą 
odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.  

e. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną i przekazaną dokumentację projektową na okres 
24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru kompletnej dokumentacji.  

f. 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. 

g. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlano-wykonawczego z przepisami techniczno-
budowlanymi. 

h. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

i. 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. 

j. 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 Wykonawca. 

k. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

 

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

2 miesiące od daty podpisania umowy 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany także do:  
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1) 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; 

2) 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, 

3) pełnienia nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych na podstawie sporządzonej 
dokumentacji projektowej do czasu odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych.  

5.3. Za datę wykonania przez Wykonawcę opracowań – 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 projektowanymi postanowieniami umowy dotyczącymi przekazania 
i odbioru opracowań. 

5.4. Za datę odbioru przez Jednostkę Zamawiającą opracowań – składających się na przedmiot zamówienia przyjmuje 
się datę doręczenia Zamawiającemu opracowań wolnych od usterek i wad, odpowiednio w formie oraz ilości 
wymienionej w pkt. 4.3.3. 

5.5. Wyznaczony czas dla Wykonawcy na poprawienie, uzupełnienie przedmiotu zamówienia jest czasem danym mu 
jednorazowo na te czynności. 

 

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: 

Forma oferty 

a) należy wypełnić formularz oferty, wydrukować, podpisać własnoręcznie 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 (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem 
elektronicznym niekwalifikowanym, 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 oferty. 

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 lub podpisem elektronicznym 
niekwalifikowanym potwierdzające ustanowienie pełnomocnika przed terminem składania ofert. 
W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie  
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za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym notariusza.  

7) 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. 

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

9) 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 oferty.  

3) Zamawiający odrzuci oferty niepodpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 
określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. 

4) 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. 

5) Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6) 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 lub Wykonawcy, któremu naliczono kary umowne w ramach realizacji 
poprzednich umów zawartych z Zamawiającym. Zamawiający może także odrzucić ofertę Wykonawcy, który 
nienależycie realizował zamówienia w poprzednich okresach dla Zamawiającego. 

7) 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. 

8) Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie 
odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

9) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 
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10) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych 
Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 

11) 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, ewentualną 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 Projektowanych 
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 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. 

 

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. 
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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 projektowanych 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: 

1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub 
w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek 
działania siły wyższej; 

2) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania 
dokumentacji do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 

3) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub 
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (zgłoszenia 
/pozwolenia/ odstępstwa); 

4) 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; 

5) 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) dotyczący zmiany wynagrodzenia: 

1) W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy Jednostka Zamawiająca wprowadza następujące klauzule 
rewaloryzacyjne oparte na zmianie prawa w przypadkach: 

a. Ustawowej zmiany podatku VAT, 

2) Waloryzacja wynagrodzenia umownego będzie uruchamiana na zasadach jak niżej: 

1. Pod warunkiem, że zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa 
w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Jednostkę zamawiającą 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 

3. 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. 

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz aneks do 
umowy. 

5. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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15. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: 
1. Projektowane 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. 

 

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 
1) Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 21-03-2022 do godz. 10:00 
na adres e-mail: a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl 

2) Za datę wpływu oferty, oraz informacji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Zamawiający uzna, 
że oferta została prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów otrzymanych z poczty 
elektronicznej Zamawiającego.  

3) Za prawidłowe dostarczenie oferty na adres e-mail zamawiającego odpowiadają wykonawcy. 

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

5) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

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

7) 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 z Wykonawcami. 

3) Negocjacje mają na celu przedstawienie korzystniejszej propozycji cenowej przez zaproszonych Wykonawców 
w ramach oferty dodatkowej.  

4) Decyzja Zamawiającego o przeprowadzeniu negocjacji podjęta zostanie w szczególności w przypadku, kiedy 
została złożona jedna oferta (niepodlegająca odrzuceniu) lub najkorzystniejsza oferta przekracza oszacowaną 
przez Zamawiającego wartość zamówienia lub przekracza wysokość środków finansowych jakie Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5) Zamawiający powiadomi Wykonawców o warunkach i terminie przeprowadzenia negocjacji, w ramach których 
Wykonawca przedłoży ofertę dodatkową lub Zamawiający powiadomi o terminie złożenia dodatkowej oferty 
z korzystniejszą propozycją cenową. Oferta wiąże Wykonawcę w takim zakresie, w jakim złożył on ofertę 
zawierającą korzystniejszą propozycję cenową. Oferta dodatkowa winna zostać złożona w jeden ze sposobów, 
o których mowa w pkt 8 zapytania ofertowego. 

6) O terminie negocjacji i/lub dogrywki (ofertach dodatkowych) Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

9) Zamawiający unieważni postępowanie, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 
oferty, jeżeli: 

a) cena najkorzystniejszej oferty /najniższa cena ofertowa przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub po przeprowadzeniu negocjacji, cena podana przez Wykonawcę w ofercie 
dodatkowej nadal przekracza oszacowaną przez Zamawiającego wartość zamówienia lub przekracza 
wysokość środków finansowych jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający lub przekracza kwotę 130 000 
złotych (bez podatku od towarów i usług), 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

d) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

 

10) 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 
projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku po stacji kontroli pojazdów  
na Wyspie w Kędzierzynie – Koźlu – III POSTĘPOWANIE, CUW.262.24.2022.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 

administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest 
Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 

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; 

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  
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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. 

 

11) Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 

a. formularz oferty,  

12) Załącznikami do niniejszej zapytania ofertowego są: 

 ● załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy 

 

 

Magdalena Kulczyk /-/  

Z-ca Dyrektora CUW w Kędzierzynie-Koźlu 
 


