
 

 

Otwock, dn. 09.11.2018r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa do 

złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz 

z montażem elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych. 

 

1. Przedmiotem zaproszenia jest:  

1.1.wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i montaż elektrotrzymaczy ORM” - 5 szt. 

elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych oraz ich montaż. 

2. W ramach zamówienia należy przewidzieć zintegrowanie projektowanych instalacji 

z istniejącym Systemem Sygnalizacji Pożaru (BOSCH FPA 5000). 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne 

decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu 

dokumentacji projektowej. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

4.1.Projektu wykonawczego – 4 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej oraz DWG, 

4.2.Kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót – 2 egzemplarze w 

wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

4.3.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej,  

1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

4.4. Montaż. 

5. System należy opracować na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa 

Budowlanego, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, Polskich 

Norm, instrukcji eksploatacji urządzeń i dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanej 

przez producenta. 

6. Projekt musi być uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

7. Wykonawca wykona dokumentację projektową oraz techniczno-ruchową poszczególnych 

podzespołów w języku polskim. 

8. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i 

sprawdzającego oraz rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. 



 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym 

proponowanych rozwiązań projektowych. 

10. W celu prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w Szpitalu. 

11. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

12. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie 

budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i 

pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i 

jakościowych w sposób dostatecznie dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć 

wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne parametry równoważności. 

13. Na Zamawiającego przechodzą, bez dodatkowego wynagrodzenia, choćby nie otrzymał 

egzemplarza dokumentacji projektowej utrwalonej w jakiejkolwiek formie, autorskie prawa 

majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

13.1.Wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii dokumentacji 

projektowej dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, bądź 

analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub 

optycznego, 

13.2.Prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera 

przez zamawiającego na jego własne potrzeby, 

13.3.Utrwalenie dokumentacji projektowej w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD, 

13.4.Zwielokrotnianie poprzez odbitki ksero, 

13.5.Publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

13.6.Przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez zamawiającego. 

14. W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na 

elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została 

wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i 

przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00; 16 listopada 2018 r. na adres e-mail: 

k.gasowska@zozmswia.pl, 

2. Termin związania z ofertą:  30 dni. 
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3. Termin realizacji:  30 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  ofert 

nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 

w treści zaproszenia do złożenia oferty. 

5. Faktura VAT:   płatna w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia  

faktury. 

6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty,  

6.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

6.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie wykonał/wykonuje co najmniej jedną (1) usługę polegającą na 

wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i montażu elektrotrzymaczy na 

drzwiach przeciwpożarowych oraz dysponuje/będzie dysponował co najmniej jedną (1) 

osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie projektowania 

sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty,  

6.4. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: oświadczenie, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. Polisa lub inny dokument świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę 

ubezpieczenia powinny być ważne w dniu składania ofert. Wykonawca zobowiązany 

jest utrzymać ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres 

realizacji umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do 

złożenia oferty. 

7. Załącznik nr 1 :  Formularz ofertowy 

8. Załącznik nr 2:  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  



 

 

postępowaniu 

9. Załącznik nr 3:  Oświadczenie w zakresie zdolności technicznej i   

zawodowej i sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

10. Załącznik nr 4:  Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia  

    obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

11. Załącznik nr 4:  Wzór umowy 

 

Osobą    uprawnioną    do    kontaktu    z    oferentami    jest:     

Karolina Gąsowska, tel. 22 779-20-61 wew. 37, e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

1. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oświadcza, iż jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego 

dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących 

kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do 

kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie Porozumienia/ Umowy/ 

Zamówienia itp. 

2. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że wyznaczył inspektora 

ochrony danych, o którym mowa w art. 37 - 39 RODO. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym 

MSWiA w Otwocku: kontakt.iod@zozmswia.pl. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku na podstawie art. 6 ust.1  lit. f) RODO jedynie w celu 

i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych 

z realizacją Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii  dane zwykłe – imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, 

numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim 

o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji 

Porozumienia/Umowy/ Zamówienia itp.  

6. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego w którym Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o 

wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  
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przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 

Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje 

niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie  

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru 

SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku) rozwiązaniem 

Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie  przez  wyżej  

opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem kontrahenta 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny 

MSWiA w Otwocku nie będzie  podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

12. Kontrahent zobowiązuje się poinformować wskazane przez siebie osoby fizyczne nie 

podpisujące Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści  

niniejszej klauzuli informacyjnej. 
 
 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

  



 

 

Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia do złożenia oferty 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku na wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy 

drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych, składamy niniejszą ofertę oświadczając, że 

akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………….……………………… 

Tel/ Fax: …………….…………………… e-mail: ……………………………………… 

REGON: ………………………………………… NIP: …………………………………… 

 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zaproszenia 

do złożenia oferty za kwotę:  

 

…………………………………………………………………………………… netto ….% 

VAT, brutto………………………………………………………………………… słownie        

( ……………………………………………………………………….…..……). 

 

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca 

będzie cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 



 

 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę/imy * do niej 

zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy 

wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

8) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ………………………………………………………………………………………… ; 

2)    …………………………………………………………………………………..… . 

5. W przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub będącej osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście 

zobowiązuje się do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania 

ofertowego**. 

 

 

 

 

 

…………………………………   …….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

 
*/ niepotrzebne skreślić 

**/ oświadczenie powinno zostać złożone w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do  

Zaproszenia do złożenia oferty 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach 

przeciwpożarowych spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego określone w zaproszeniu do złożenia oferty i 

 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

……………………………….   …….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić  

  



 

 

Załącznik Nr 3 do  

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

(pieczęć wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach 

przeciwpożarowych spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego określone w zaproszeniu do złożenia oferty i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

1. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał/wykonuje co 

najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i montażu elektrotrzymaczy na drzwiach przeciwpożarowych; 

2. dysponuję/będę dysponował co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia w 

specjalności instalacyjnej w zakresie projektowania sieci, instalacji  i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

3. jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. Polisa lub inny dokument świadczący o posiadaniu przeze 

mnie ubezpieczenia są być ważne w dniu składania ofert. Zobowiązuję się do 

utrzymania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres 

realizacji umowy. 

 

……………………………….   …….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

*/  niepotrzebne należy skreślić   



 

 

Załącznik Nr 4 do  

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO  

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy 

drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych  

 

Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

Miejscowość .............................................. ,  dnia  ..........................................  2018 r. 

 

 

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

podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

1) rozporządzenie 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).  
 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 5 do  

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

UMOWA nr …../2018 - WZÓR 

 

Zawarta w dniu ….. ……………. 2018 r. w Otwocku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym 

MSWiA w Otwocku z siedzibą 05-400 Otwock, ul. Prusa 1/3 wpisanym do rejestru 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr: 

0000177289, NIP: 532-10-17-768, REGON: 010158710, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Pana Dariusza Kołodziejczyka – Dyrektora Szpitala, 

a 

........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego 

Rejestru Sądowego ............................................... pod nr KRS ........................., 

REGON..................................., NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez:  

Panią/Pana .....................................................................................................* 

lub 

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności 

 w ……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w 

systemie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie 

elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: 

http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP 

..............................................*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i montaż 

elektrotrzymaczy ORM” jest:  

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 5 szt. elektrotrzymaczy 

drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych, 

http://prod.ceidg.gov.pl/


 

 

2) montaż elektrotrzymaczy. 

2. W ramach zamówienia należy przewidzieć wpięcie projektowanych instalacji do 

istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru (BOSCH FPA 5000). 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne 

decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu 

dokumentacji projektowej. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

1) Projektu wykonawczego – 4 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej oraz DWG, 

2) Kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót – 2 egzemplarze w 

wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej,  

1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

4) Montażu. 

5. System należy opracować na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa 

Budowlanego, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, Polskich 

Norm, instrukcji eksploatacji urządzeń i dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanej 

przez producenta. 

6. Projekt musi być uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

7. Wykonawca wykona dokumentację projektową oraz techniczno-ruchową poszczególnych 

podzespołów w języku polskim. 

8. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i 

sprawdzającego oraz rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym 

proponowanych rozwiązań projektowych. 

10. W celu prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w Szpitalu. 

11. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

12. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie 

budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i 

pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i 

jakościowych w sposób dostatecznie dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć 

wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne parametry równoważności. 



 

 

§ 2. 

Terminy 

Niniejsza umowa zawarta zostaje na okres 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w wysokości netto 

……………………………………..(słownie:……………………………………….. zł) 

plus podatek VAT  według stawki ….. %, razem brutto 

…………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ……………………………………………………………………………. zł). 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bezusterkowy protokół 

odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Zamawiający zapłaci fakturę przelewem bankowym na konto Wykonawcy 

……………………………………………………………………………. w terminie 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na podmiot trzeci bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda w każdym 

przypadku musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 4. 

Autorskie prawa majątkowe 

1. W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz                                                  

na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz że jest 

kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy. 

2. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy przechodzą na niego wszystkie autorskie prawa majątkowe, w tym 

prawa zależne, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Na Zamawiającego przechodzą, choćby nie otrzymał egzemplarza dokumentacji 

określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy utrwalonej w jakiejkolwiek formie, 

autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

1) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii dokumentacji 



 

 

dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, bądź analogową 

lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego, 

2) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego, 

3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera 

przez Zamawiającego na jego własne potrzeby; 

4) utrwalenie dokumentacji w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD; 

5) zwielokrotnienie poprzez odbitki ksero; 

6) publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć                        

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4. W ramach zapłaty wynagrodzenia za niniejszą umowę Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe dotyczące przedmiotu niniejszej 

umowy na wszystkich polach eksploatacji. 

 

§ 5. 

Kary umowne 

1.  Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie z tytułu nieterminowego wykonanie umowy w wysokości 5,0 % 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0 % 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20,00 % 

wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, po wystąpieniu uchybień, bez wezwania Wykonawcy do 

zapłaty, na co wykonawca wyraża zgodę. 

3.  W przypadkach, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionych strat, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej. 

4.  Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego 

regulowania należności przez Zamawiającego. 

 

§ 6. 

W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo 



 

 

zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie. Wykonawca usunie wady na własny koszt w 

terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia przez 

Wykonawcę wskazanych wad, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7. 

1. Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia z powodu: 

1) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

2) z powodu okoliczności siły wyższej. 

3. Uzupełnianie, zmiany lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy. 

 

§ 8. 

Postanowienia dodatkowe 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………………………………………. 

2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia 

Zamawiającego wyznacza się: Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do 

dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby 

wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby 

powodować zmiany w umowie. 

§ 9. 

1. Spory powstałe w toku realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

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



 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


