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Osie, dnia 23 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE*

W zwi ązku z realizacj ą projektu pn
„Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody
Wdeckiego Parku Krajobrazowego' proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi
przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uż ytkowania oraz uzyskania pozwolenia na budow ę dla zadania polegaj ącego na
adaptacji budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony
Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, zlokalizowanego w Tleniu, ul. Bydgoska 6 Tle ń , działka
nr 34/1, pow. 0.1500 ha, obrę b ewidencyjny Tleń , gmina Osie.
Poniżej szczegółowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty.

1. Zamawiają cy:
Wdecki Park Krajobrazowy
ul Rynek 11
86-150 Osie
tel/fax (52) 33 29 486
e-mail: sekretanat@wdeckipark.pi
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1; wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniej ącego budynku przeznaczonego na cele projektu
oraz zagospodarowania terenu w tym inwentaryzacji i waloryzacji zieleni (wersja papierowa.
2 egz., na nośniku elektronicznym / p łyta CD-R: 2 egz.),
2) wykonanie ekspertyzy technicznej istniej ącego obiektu przy uwzgl ędnieniu założe ń projektu
(wersja papierowa. 2 egz.. na nośniku elektronicznym/ p łyta CD-R: 2 egz.),
3) opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (badania gruntowo - wodne) (o ile wyst ą pi
taka konieczno ść ) (wersja papierowa: 2 egz.. na nośniku elektronicznym/ płyta CD-R: 2 egz i
operatów ochrony ś rodowiska, w tym Karty Informacyjnej Przedsi ęwzi ęcia (KIP) — niezbędnej do
uzyskania przez Zamawiaj ącego decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj ę przedmiotowego przedsi ęwzięcia inwestycyjnego (wersja papierowa 3 egz. na
nośniku elektronicznym/p łyta CD-R: 3 egz.) (o ile wystąpi taka Konieczno ść).
4) uzyskanie mapy prawnej oraz mapy do celów projektowych.
5) wykonanie projektu koncepcyjnego (wielobran żowy) - wstępnego okre ślenia rozwi ązania
projektowego pod względem funkcjonalnym, przestrzennym technicznym (wersja papierowa 5
egz. na nośniku elektronicznym / p łyta CD-R: 2 egz. w tym. Ze do odczytu — z rozszerzeniem
PDF do edycji — pliki rysunków w formacie dxf). uwzgl ędniającego następuj ącą charakterystyke
funkcje Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego
a) minimum 8 pokoi czteroosobowych z łazienkami.
b) minimum 2 pokoje dwuosobowe z łazienkami.
c) sala edukacyjno/konferencyjna na minimum 60 osób,
d) sala edukacyjna na minimum 30 osób (przy bibliotece pe łniącej funkcj ę czytelni),
e) pomieszczenie biblioteczne,
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f) toalety m ęska, damska oraz dla niepeł nosprawnych zgodnie z normarn,
gj minimum 2 pomieszczenia na materia ły dydaktyczne,
h) minimum 1 pomieszczenie techniczne na infrastruktur ę teietecnniczn ą ,
i) 1 pomieszczenie sekretariat / informacja turystyczna,
j) 1 pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym,
k) minimum 2 wolnostoj ą ce garaze (wiaty) na minimum 3 samochody s łuż bowe i łódź patrolową ,
I) zagospodarowanie istniejacego podpiwniczenia pod całości ą budynku z przeznaczeniem na
elementy instalacji
m) instalacje, wewn ętrzna instalacja wody zimnej, instalacja o.o. zasilana pompa ciep ła. instalacja
Z funkcj ą chłodzenia pasywnego, instalacja wentylacji i klimatyzacji (wybrane pomieszczenia).
wewn ętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa. instalacja elektryczna
Cały obiekt zasilany b ę dzie instalacj ą fotowoltaiczn ą (panele na dachu budynku)
n) instalacje teletechniczne wewn ętrzne, w tym: instalacja nag łasniaj ąca - instalacja nag łosnienia
sali edukacyjnej, instalacja siec telefonicznej wewn ętrznej — wszystkie pomieszczenia z
wyłaczeniem sanitarnycn, instalacja i sygnaiizacja monitoringu
alarmowa wideofon przy
bramie g łównej, sie ć Komputerowa przewodowa bezprzewodowa (routery),
o) zagospodarowanie terenu, w tym ogrodzenie z bram ą i furtk ą , punkt odbioru smieci, montaz
oświetlenia zewn ętrznego, wykonanie utwardze ń i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
p) cała infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepe łnosprawnych
6) wykonanie projektu budowlanego stanowi ą cego podstawę do uzyskania pozwolenia na
budowę (wersja papierowa. 5 egz. na noSniku elektronicznym i p łyta CD-R; 2 egz w tym, ze
do odczytu — z rozszerzeniem PDF. do edycji — pliki rysunków w formacie dxt),
7) wykonanie
projektu wykonawczego dla potrzeb zwi ązanych z wykonaniem robót
budowlanych uzgodniony w zakresie technicznych instalacji wewn ętrznych centralnego
ogrzewania, ciep ła technologicznego i ciep łej wody uzytkowej, w ęz ła ciepinego Aparatury
Kontrolno Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) zewn ętrznych instalacji wodoci ągowej.
kanalizacji sanitarnej J deszczowej. instalacji elektrycznej obiektu. instalacji monitoringu
(wersja papierowa 5 egz, na nosntku elektronicznym/pyta CD-R 2 egz. do odczytu — z
rozszerzeniem PDF do edycji — pliki rysunków w formacie dxf)
8) wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót budowlanych (wersja papierowa.
2 egz., na nośniku elektronicznym/p łyta CD-R: 2 egz z tym. ze do odczytu — z rozszerzeniem
PDF
do edycji — w rozszerzeniem ath),umoż liwiajace z łozenie wniosku o dofinansowanie ww
robót/prac ze ś rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko —
Pomorskiego na lata 2014 — 2020, O ś priorytetowa 4 Region Przyjazny Ś rodowisku. Dzia łanie
4.5 Ochrona przyrody
9) prowadzenie nadzoru autorskiego w tym niezb ędnych konsultacji (przy za łożeniu co najmniej
20 pobytów na budowie i/lub w siedzibie Zamawiaj ącego), który nastą pi z chwil ą rozpocz ęcia
przez Zamawiaj ą cego inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.
10) wykonanie opracowa ń technologicznych i instalacji specjalistycznych (wersja papierowa 2
egz na nosniku elektronicznym/ p łyta CD-R, 2 egz.).
11) wykonanie innych opracowan wykraczaj ących poza rutynowy zakres dokumentacji obiektu
budowlanego. a niezbędnych ze wzgl ędu na zakres przedmiotowy zadania (projektu),
przygotowanie wizualizacji zewn ętrzne] obiektu i terenu — minimum 4 uj ęcia zewn ętrzne,
minimum 8 uj ęć wewnętrznych wykonanych wed ł ug przygotowanego projektu aran żacji wn ętrz
oraz wyposazenia (wizualizacje z rozszerzeniem JPG o rozdzielczo ści minimum 1700 x 1000
piksel.. 2 kpi. w wersji papierowej i na no śniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.)
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12) przygotowanie specyfikacji tecnnicznycn wykonania
odbioru robot budowlanych ze
szczegół owym opisem wyrobów budowlanych (wersja papierowa. 2 egz. na nośniku

elektronicznym /pł yta CD-R. 2 egz.).
13) opracowanie charakterystyki energetyczne! budynku (wersja papierowa. 2 egz na no śniku

elektronicznym/p łyta CD-R . 2 egz.)
14) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego o ś rodka (wersja papierowa: 2 egz., na

nośniku elektronicznym/płyta CD-R . 2 egz.),
15) wykonanie innych wymaganych prawem opracowa ń jak projekty dotycz ące: rozwi ązania kolizji
uzbrojenia podziemnego. organizacji ruchu na czas budowy docelowej, niezb ędne do
prawidł owego wykonania kompleksowej dokumentacji (wersja papierowa 5 egz.. na no śniku

elektronicznym/p łyta CD-R• 2 egz.. do odczytu -- z rozszerzeniem PDF, do edycji — pliki
rysunków w formacie dxt)
16) uzyskanie danych wyj ściowych dla inwestycji, opinii uzgodnie ń , zatwierdze ń , w tym
wszystkich niezbędnych pozwole ń , w tym pozwolenia na budowę / roboty zgodnie z Prawem
Budowlanym
3. Przewidywane dofinansowanie
Regionalny Program Operacyjny VVojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020
Os priorytetowa 4 Region Przyjazny 8rodowisku.
Działanie 4.5 Ochrona przyrody
4. Planowany termin realizacji zamowienia.
Do 30 kwietnia 2017 r
5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem otertowym — za łącznik nr 2
6. Miejsce i formy z łożenia oferty.
Ofertę nalezy złozyc
a) osopiscie w siedzibie Zamawiaj ą cego tj Wdecki Park Krajobrazowy, ui Rynek 11a. 86-150 Osie
b) poczta tradycyjn ą na adres Wdecki Park Krajobrazowy, u!. Rynek 11a. 86-150 Osie
c) faksem na nr (52) 33 29486.
d) pocztą elektroniczn ą na adres. sekretariat@wdeckipark.pi
7. Termin złożenia oferty:
Ofertę nalezy złozyc w nieprzekraczalnym terminie do dnia
terminie nie b ęd ą rozpatrywane)

31.12.2016 r. (oferty złozone po tym

8. Dodatkowe wymagania.
VVykonawca zobowi ązany jest do sukcesywnego przedstawiania Zamawiaj ącemu post ępu w realizacji
przedmiotu zamówienia oznacza to, ze przedmiotowa weryfikacja prowadzona b ędzie przez
Zamawiaj ą cego raz w tygodniu przez ca ły okres realizacji umowy i nast ę powa ć będzie
każdorazowo w siedzibie Zamawiaj ą cego.
9. Pozostałe informacje dotycz ą ce przedmiotu zamówienia:
a) Obiekt przeznaczony na cele projektu nie posiada istniej ą cej dokumentacji technicznej.
b) Zakres projektu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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c) Informacj ę o koniecznoś ci wniesienia zabezpieczenia roszczenia Zamawiaj ą cego o nalezyte
wykonanie umowy / zamowienia zawiera § 9 wzoru umowy (wzór umowy stanowi za łą cznik nr 3 do
niniejszego zapytania)
d) Informacje dotycz ą ce rę kojmi za wady przedmiotu umowy zamowienia zawiera § 10 wzoru
umowy (wzór umowy stanowi załą cznik nr 3 ao niniejszego zapytania)
e) Informacje dotycz ące kar umownych zawiera § 11 wzoru umowy (wzór umowy stanowi za łącznik
nr 3 do niniejszego zapytania)
f) Zmiana umowy (wzór umowy stanowi za łą cznik nr 3 do niniejszego zapytania) w formie
pisemnego aneksu moze nast ą pic w nastę puj ących przypadkach
• zmiany powszechnie obowi ązuj ących przepisow prawa, w zakresie Maj ą cym wpływ na
realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron
i> zmiany warunków gospodarczych, w tym zmiany stawek podatku od towaru i us ł ug (VAT)
P. zaistnienia obiektywnych. niezale ż nych od stron orzeszka° w realizacji umowy zawartej w
wyniku udzielonego zamowienia,
i> okoliczno ści, Których nie mozna by ło przewidziec w chwili zawarcia umowy
g) Wszelkich informacji aotycz ą cych przedmiotu zamówienia udziela p.o. Dyrektora Wdeckiego Parku
Krajobrazowego mgr Daniel Siewert (tel. 601 247 184) w godzinacn od 7:30 do 15:30 w dni
powszednie

Zamawiaj ący zastrzega sobie mo ż liwość unieważ nienia postę powania w przypadku nie
uzyskania pełnomocnictwa Zarz ądu Województwa Kujawsko — Pomorskiego do realizacji
czynnoś ci w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecklego
Parku Krajobrazowego"

p.o. Dyrektora
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Daniel Siewert

-

citti

o

,?ieł Siewert

Załączniki
•
•
•

Załącznik nr 1. Zakres projektu
Załącznik nr 2. Formularz otarty
Załącznik nr 3. Wzór umowy
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Załą cznik nr 1. do zapytania ofertowego

Za kres projektu pn.:
„Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecklego Parku
Krajobrazowego"
1. Cel projektu
Celem projektu jest utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku
Krajobrazowego, z którego b ę dzie prowadzona i koordynowana aktywna ochrona tego niezwykle
cennego obszaru. Centralne po łozenie o ś rodka wzglę dem miejsc wymagaj ących opieki pozwoli na
maksymalne zaanga żowanie sił i ś rodków w jeden z g łównych celów projektu czyli uzyskania
lepszego statusu ochrony jak najwię kszej powierzchni siedlisk oraz jak najwi ększej powierzchni
siedlisk wspieranych w celu ochrony lub zwi ększenia różnorodnoś ci biologicznej

2. Lokalizacja inwestycji
Budynek był ego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu, ul. Bydgoska 6 Tle ń , działka nr 34/1 pow 0.1500
ha, obrę b ewidencyjny Tle ń , gmina Osie, Ksi ęga wieczysta nr KW BY1S/00017900/4).

3. Planowana charakterystyka i funkcje Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku
Krajobrazowego
a) minimum 8 DOKOI czteroosobowych z łazienkami,
b) minimum 2 pokoje dwuosobowe z łazienkami,
c) sala edukacyjno/konferencyjna na minimum 60 osób,
d) sala edukacyjna na minimum 30 osób (przy bibliotece pe łniącej funkcj ę czytelni),
e) pomieszczenie biblioteczne,
f)
toalety: m ęska, damska oraz dla niepe łnosprawnych zgodnie z normami,
g) minimum 2 pomieszczenia na materia ły dydaktyczne,
ri) minimum 1 pomieszczenie techniczne na infrastruktur ę teletechniczn ą ,
i)
1 pomieszczenie sekretariat / informacja turystyczna,
j)
1 pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym,
k) minimum 2 wolnostoj ące garaze (wiaty) na minimum 3 samochody s łużbowe i łód ź patrolową ,
I)
zagospodarowanie istniej ącego podpiwniczenia pod całością budynku z przeznaczeniem na
elementy instalacji,
m) instalacje: wewn ętrzna instalacja wody zimnej, instalacja c.o. zasilana pomp ą ciepła, instalacja
z funkcj ą chłodzenia pasywnego, instalacja wentylacji i klimatyzacji (wybrane pomieszczenia),
wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna.
Cały obiekt zasilany b ędzie instalacj ą fotowoltaiczn ą (panele na dachu budynku),
n) instalacje teletechniczne wewnętrzne, w tym: instalacja nag łaś niająca - instalacja nagłośnienia
sali edukacyjnej; instalacja sieci telefonicznej wewn ętrznej — wszystkie pomieszczenia z
wyłączeniem sanitarnych; instalacja i sygnalizacja monitoringu i alarmowa, wideofon przy
bramie g łównej, sieć komputerowa przewodowa i bezprzewodowa (routery),
o) zagospodarowanie terenu. w tym: ogrodzenie z bram ą i furtką ; punkt odbioru ś mieci; montaz
oświetlenia zewn ętrznego, wykonanie utwardze ń i podjazdów dla osób niepełnosprawnych
p) cała infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe elementy zakresu rzeczowego projektu nie wymagaj ą uj ęcia w dokumentacji
technicznej inwestycji.
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Załą cznik nr 2. do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY*
Dane dotyczace Wykonawcy:
Nazwa
Siedziba
, Adres poczty elektronicznej:
I-Nr telefonu:
Nr NIP

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotycz ące usł ugi przygotowania dokumentacji projektowo
- kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu u żytkowania oraz uzyskania
pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego
Parku Krajobrazowego". niniejszym oferuj ę wykonanie w/w usługi w nastę puj ącym wariancie
cenowym
,-- Warto ść oferty brutto:

PLN

(słownie:

/100)

Wartość oferty netto:

PLN

(słownie

/100)

Oświadczenia Wykonawcy:
1 O świadczam, że uzyskałem informacje niezb ędne do przygotowania oferty.
2 Oś wiadczam. Ze podana powyzej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie
z cnarakterystyką w zapytaniu ofertowym
3 Oświadczam, ze uważam się za związanego ofertą przez 30 dni, licz ąc od dnia jej złożenia.
4. Oświadczam, Ze w przypadku wyboru mojej oferty zobowi ązuje si ę do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj ącego.
Osoba uprawniona do kontaktu:
Uprawniony do kontaktów z Zamawiaj ącym jest p
osiągalny pod nr Tel

..

, pełniący funkcj ę

2016r

, dn

Miejscowo ść i data

Podpis osoby upoważnionej do składania oferty
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Załą cznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA nr RP0.1.2017
W dniu

w Osł u pomi ędzy:

Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, maj ącym swoj ą siedzibę przy ul Rynek 11a. 86-150 Osie
posiadaj ą cym NIP 559-124-45-57, zwanym dalej w tek ście „Zamawiaj ącym'
reprezentowanym przez o.o. Dyrektora WPK — Daniela Siewert
a
pod nr KRS
NIP
reprezentowanym przez.

z siedziba
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego
. zwanym dalej w tekście „Wykonawc ą '

w rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego (art 4 pkt 8 UPZP) zosta ła sporz ądzona umowa
o nastę puj ą cej tre ści

§ 1
1. Zamawiaj ą cy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacj ę projektowo kosztorysow ą przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu u żytkowania oraz uzyskania
pozwolenia na budow ę dla zadania polegaj ącego na adaptacji budynku by łego Wiejskiego Domu
Kultury w Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony Przyrody VVdeckiego Parku
Krajobrazowego, zlokalizowanego w Tleniu, ul. Bydgoska 6, Tle ń , działka nr 34/1, pow. 0.1500 ha,
obrę b ewidencyjny Tle ń , gmina Osie.
2
Zakres umowy obejmuje
1) wykonanie inwentaryzacji oudowlanej istniej ą cego budynku przeznaczonego na cele orolektu oraz
zagospodarowania terenu w tym inwentaryzacji i waloryzacji zieleni (wersja papierowa

2 egz., na no śniku elektronicznym / p łyta CD-R: 2 egz.),
2! wykonanie ekspertyzy technicznej istniej ącego obiektu przy uwzgl ędnieniu załozen projektu (wersja

papierowa: 2 egz.. na no śniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.),
3) opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (badania gruntowo - wodne) (o ile wyst ąpi taka
konieczność ) (wersja papierowa. 2 egz., na nośniku elektronicznym/ płyta CD-R: 2 egz. i operatów
ochrony ś rodowiska. w tym Karty Informacyjnej Przedsi ęwzi ęcia (KIP) — niezbędnej do uzyskania
przez Zamawiaj ą cego decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę
przedmiotowego przedsi ęwzięcia inwestycyjnego (wersja papierowa. 3 egz. na nośniku
elektronicznym/płyta CD-R: 3 egz.) (o ile wyst ą pi taka konieczno ść ),
4) uzyskanie mapy prawnej oraz mapy do celów projektowych.
wstę pnego określenia rozwiazania
5) wykonanie projektu koncepcyjnego (wielobranzowy)
projektowego pod wzgl ędem funkcjonalnym, przestrzennym i technicznym (wersja papierowa 5 egz

na nośniku elektronicznym / płyta CD-R . 2 egz. w tym. ze do odczytu z rozszerzeniem PDF do
edycji — pliki rysunków w formacie dxt),uwzgleciniaj ącego nastę puj ącą charakterystykę i funkcje
Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego
a) minimum 8 pokoi czteroosobowych z łazienkami.
b) minimum 2 pokoje dwuosobowe z łazienkami,
c) sala edukacyjno/konferencyjna na minimum 60 osób,
d) sala edukacyjna na minimum 30 osób (przy bibliotece pe ł ni ącej funkcj ę czytelni),
e) pomieszczenie biblioteczne,
f) toalety. m ę ska, damska oraz dla niepeł nosprawnych zgodnie z normami,
g) minimum 2 pomieszczenia na materia ły dydaktyczne,
h) minimum 1 pomieszczenie techniczne na infrastruktur ę teletechniczn ą ,
i) 1 pomieszczenie sekretariat / informacja turystyczna,
1 pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym,
j)
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k) minimum 2 wolnostoj ące garaż e (wiaty) na minimum 3 samochody s łużbowe i łódź patrolową ,
I) zagospodarowanie istniej ą cego podpiwniczenia pod ca łością budynku z przeznaczeniem na
elementy instalacji,
m) instalacje: wewnę trzna instalacja wody zimnej, instalacja c.o. zasilana pomp ą ciepła, instalacja z
funkcj ą chł odzenia pasywnego. instalacja wentylacji 1 klimatyzacji (wybrane pomieszczenia)
wewn ę trzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna Ca ły
obiekt zasilany b ędzie instalacją fotowoltaiczn ą (panele na dachu budynku),
n) instalacje teletechniczne wewn ętrzne w tym. instalacja nag łaśniaj ąca - instalacja nag łoś nienia
sali edukacyjnej; instalacja sieci telefonicznej wewn ętrznej - wszystkie pomieszczenia z
wyłą czeniem sanitarnych; instalacja i sygnalizacja monitoringu i alarmowa, wideofon przy bramie
głównej; sieć komputerowa przewodowa i bezprzewodowa (routery),
o) zagospodarowanie terenu, w tym ogrodzenie z bram ą i furtką ; punkt odbioru ś mieci: montaż
oświetlenia zewn ętrznego, wykonanie utwardze ń i podjazdów dla osób niepeł nosprawnych.
p) cała infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepe łnosprawnych.
6) wykonanie projektu budowlanego stanowi ącego podstawę do uzyskania pozwolenia na budow ę
(wersja papierowa: 5 egz. na nośniku elektronicznym / p łyta CD-R: 2 egz. w tym, że do odczytu - z

rozszerzeniem PDF: do edycji - pliki rysunków w formacie dxt),
7) wykonanie projektu wykonawczego dla potrzeb zwi ązanych z wykonaniem robót budowlanych
uzgodniony w zakresie technicznych instalacji wewn ętrznych centralnego ogrzewania ciep ła
technologicznego i ciepłej wody uzytkowej, węzła ciepinego i Aparatury Kontrolno Pomiarowei
Automatyki (AKPiA), zewn ętrznych instalacji: wodoci ągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
instalacji elektrycznej obiektu, instalacji monitoringu (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku

elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz., do odczytu - z rozszerzeniem PDF, do edycji - pliki rysunków w
formacie dxt).
8) wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót budowlanych (wersja papierowa. 2 egz.
na nośniku elektronicznym/p łyta CD-R: 2 egz z tym, że do odczytu - z rozszerzeniem PDF
do edycji - w rozszerzeniem ath), umozliwiaj ące złożenie wniosku o dofinansowanie ww. robót/prac
ze ś rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014 - 2020, O ś priorytetowa 4. Region Przyjazny ś rodowisku, Działanie 4.5 Ochrona przyrody
9) prowadzenie nadzoru autorskiego w tym niezb ędnych konsultacji (przy założeniu co najmniej 20
pobytów na budowie i/lub w siedzibie Zamawiaj ącego), który nastąpi z chwilą rozpocz ęcia przez
Zamawiają cego inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji
10) wykonanie opracowan technologicznych i instalacji specjalistycznych (wersja papierowa. 2 egz.. na

nośniku elektronicznym/ płyta CD-R: 2 egz.).
11) wykonanie innych opracowa ń wykraczaj ą cych poza rutynowy zakres dokumentacji obiektu
budowlanego, a niezb ędnych ze wzgl ędu na zakres przedmiotowy zadania (projektu), przygotowanie
wizualizacji zewn ętrznej obiektu i terenu - minimum 4 uj ęcia zewn ętrzne. minimum 8 Uj ęC
wewnętrznych wykonanych wed ług przygotowanego projektu aranżacji wn ętrz oraz wyposażenia

(wizualizacje z rozszerzeniem JPG o rozdzielczo ści minimum 1700 x 1000 piksel.. 2 kpi w wersji
papierowej i na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.),
12) przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ze szczegó łowym
opisem wyrobów budowlanych (wersja papierowa: 2 egz.. na no śniku elektronicznym /płyta CD-R.. 2

egz.),
13) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku

(wersja papierowa. 2 egz., na no śniku

elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.).
14) opracowanie instrukcji bezpiecze ń stwa pożarowego o środka (wersja papierowa. 2 egz., na nośniku

elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.).
15) wykonanie innych wymaganych prawem opracowa ń jak projekty dotyczące. rozwiązania kolizji
uzbrojenia podziemnego, organizacji ruchu na czas budowy i docelowej, niezb ędne OO prawidłowego
wykonania kompleksowej dokumentacji (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym/p łyta

CD-R* 2 egz.. do odczytu - z rozszerzeniem PDF. do edycji - pliki rysunków w formacie dxt),
16) uzyskanie danych wyj ściowych dla inwestycji, opinii, uzgodnie ń , zatwierdze ń . w tym wszystkich
niezbędnych pozwole ń , w tym pozwolenia na budowę / roboty zgodnie z Prawem Budowlanym
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3 Przedmiot umowy stanowi ą cy przedmiot odbioru, zostanie zaopatrzony w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy ze sa one wykonane zgodnie z umow ą , obowi ązuj ą cymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej, zakazem o którym mowa w § 5 i są w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu maj ą słuzyc
4 Wykonawca zobowi ązany jest do sukcesywnego przedstawiania Zamawiaj ącemu postę pu w realizacji
przedmiotu zamówienia
5 Weryfikacja. o której mowa w § 1 ust 4 prowadzona b ędzie przez Zamawiaj ą cego raz w tygodniu przez
cały okres realizacji umowy i nast ę powac bedzie Kazdorazowo w siedzibie Zamawiaj ą cego
§
Przedmiot umowy nalezy vvykonac zgodnie z obowi ązują cymi przepisami prawa reguluj ą cymi
przedmiotow ą problematyk ę , zasadami wiedzy technicznej, a w szczególno ści z przepisami wynikaj ą cymi
Z

1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomo ś ciami (Dz.U.2015.1774 j.t z pó żn zm.)
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008r o udostę pnianiu informacji o ś rodowisku „ jego ochronie. udziale
społecze ń stwa w ochronie sroctowiska oraz ocenach oddzia ływania na ś rodowisko (Dz.U.2013 1235
1.1. z późn zm.).
4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z pó źn. zm.).
5) Rozporz ą dzenia Ministra Transportu. Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 463).
6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z pó źn zm.),
7) Rozporz ą dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegółowego zakresu
formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu tunkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2013 1129 t.) oraz z
8) innymi przepisami 1 wytycznymi dotycz ącymi obiektów zabytkowych.
91 uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie dokumentacji w zakresie rozwi ązali projektowych w
tym dotyczących układu funkcjonalnego pomieszczen oraz ich powierzchni, wyrobów oudowianych.
urzadzen sprz ę tu. rozwazanych Konsultowanych na wst ę pnym etapie prac DEOleKtOWyCri 7
Przedstawicielami Zamawiaj ącego.
10) zaprezentowana Zamawiaj ą cemu przez Wykonawc ę i zatwierdzona koncepcj ę układu funkcjonainego
pomieszcze ń oraz ich powierzcnni oraz zagospodarowania terenu, o których mowa w § 1 ust. 5
§ 3
Terminy wykonania przedmiotu umowy do 30.04.2017 r
§4
1 Dowodem wykonania poszczególnych cz ęści przedmiotu umowy b ęd ą obustronnie podpisane protoko ły
zdawczo-odbiorcze
2 Wykaz opracowan i pisemne o świadczenie, o którym mowa w § 1 ust 3 stanowi ą integraln ą część
przedmiotu odbioru
3 Zamawiaj ą cy nie jest zobowi ą zany do sprawdzenia jakosci przedmiotu odbioru
4 Akceptacja Zamawiaj ącego i protokólarny odbiór przedmiotu umowy nie s ą równoznaczne ze
stwierdzeniem braku wad które mog ą ujawni ć Si ę W Każdym czasie
5 Jezeli wykryte zostan ą wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowi ązuje si ę do ich usuni ęcia na
własny koszt
§5
cy
zakazuje
wprowadzania
klauzul
do
dokumentacji, które wskazywa łyby nazwy produktow
Zamawiaj ą
wskazania znaków towarowych, patentów. pochodzenia, zród ła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub us ługi dostarczone przez konkretnego wykonawc ę , jeżeli mogłoby to
doprowadzi ć do uprzywilejowania lub wyeliminowania, niektórych wykonawców lub produktów, chyba że
°edzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie moze opisa ć przedmiotu
zamowienia za pomocą dostatecznie dokładnych okreś len, a wskazaniu takiemu towarzyszy ć będ ą wyrazy
,,lub równowazny'
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2 Zastosowanie wyłą czenia z art. 29 ust. 3 uPzp wymaga uzasadnienia prawnego faktycznego w formie
pisemnej
§6
1 Wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie wynagrodzenia rycza łtowego, ustalonego na podstawie
oferty Wykonawcy wyraza si ę Kwota brutto w wysokosci °gołem: ......
zł (słownie

złotycn).
2 Wynagrodzenie ustalone w ust 1 obejmuje wynagrodzenie z tytu łu przeniesienia na Zamawiaj ącego praw,
o ktorych mowa w § 7
3 Zamawiaj ący dopuszcza trzy płatności (3 faktury) w tym
1 ) pierwsza płatno ść w wrysokosci
.. zł (25 % wynagrodzenia rycza łtowego ustalonego w
ust 1
po wykonaniu przez Wykonawc ę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. wskazanego w § 1
ust. 2 pkt 1) i 2).
2) druga płatno ść w wysoko ści
zł (25 % wynagrodzenia rycza łłowego ustalonego w
ust. 7 po wykonaniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wskazanego w §
ust. 2 pkt. 5)
3) trzecia płatność w wysokości
zł (50 % wynagrodzenia rycza łtowego ustalonego w
ust 1 ) po wykonaniu przez Wykonawc ę pozostałej CZę SCi przedmiotu umowy i uzyskaniu przez
Zamawiajacego pozwolenia na Pudowe, dla ktorego organem wydaj ą cym pozwolenie jest Starosta
Swiecki
4
1-ermin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawc ę według podziału ustalonego w ust 3 wynosi 30 dni
od daty !ch dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowym! (protokóły zdawczo-odbiorcze)
5 Wynagrodzenie ustalone w ust 1 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych zamówie ń
ponownych
b. Na okolicznose zamowien, o ktorycn mowa w ust. 5 zostan ą zawarte oarę bne umowy.

§
1 Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatKowych, Wykonawca przenosi na Zamawiaj ącego w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznycn do utworów
stanowi ących przedmiot umowy
2 Z cnwila odbioru przedmiotu umowy. w ramach którego zosta ł dostarczony utwor. Wykonawca przenosi
na Zamawiaj ącego w ramach wynagrodzenia okre ś lonego w umowie całosd maj ą tkowych praw
autorskich do utworow nie b ęciacycn programami komputerowymi, na nast ę puj ą cych poiacn eksploatacji
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowoln ą techniką egzemplarzy utworu .
w tym technik ą drukarsk ą reprograficzn ą , zapisu magnetycznego oraz technik ą cyfrową
wprowadzanie do pami ę ci dowolnej ilo ści komputerow,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami. na ktorych utwor utrwalono — wprowadzanie do
obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie lub najem orygina łu albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni ż okreś lony w pkt powyzszym — publiczne
wykonanie. wystawienie, wyś wietlenie. odtworzenie oraz nadawanie reemitowanie, a łakze publiczne
udostę pnianie utworu w taki sposób, aby kazdy móg ł mieć ao niego dostę p w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intrane ł),
41 w zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji dla celów
projektowania, realizacji inwestycji — w tym wyboru Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontów
modernizacji.
§ 8
Przeostawicielami Zamawiaj ącego. wykonuj ącymi postanowienia umowy s ą
1) Daniel Siewert — p.o. Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego (52 33 29 486) - Koordynator

2)

(ter (52

).

3)
2 Przedstawicielem WyKonawcy kieruj ącym pracami zespoł u specjalistów w tym projektantów jest
(te l 152 .
,),
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§9
1 W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiaj ą cego o nalezyte wykonanie umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania urnowy w formie .......
w wysoko ści 10% wynagrodzenia
umownego ogół em ustalonego w § 6 ust 1. tj
zł (słownie.
.. złotych ../100)
2 Zamawiaj ący dopuszcza zmian ę rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. na inny rodzaj
tego zabezpieczenia pod warunkiem, ze Wykonawca zad -lewa ci ągło ść zabezpieczenia i jego
odpowiednia wysokosc
§ 10*
(termin rę kojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego)
' Strony postanawiaj ą , ze odpowiedzia(nosc Wykonawcy z tytu łu rę kojmi za wady orzeomiotu umowy
wynosi
lat liczy si ę od daty odbioru ostatniej CZę SCI DrZeOMIOW umowy
VVykonawca jest odpowiedzialny z tytu łu rekojrni za wady przedmiotu umowy w tym za wady
zmniejszaj ące jego wartosc lub uzyteczno śc ze wzgl ędu na cel oznaczony w umowie
3 Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialno ś ci za wady przedmiotu umowy, je żeli wykaze. ze wada
powstała na skutek wykonania przedmiotu umowy wed ług wskazówek Zamawiaj ą cego. które
zakwestionowa ł i uprzedzi ł na pi ś mie o przewidzianych skutkach zastosowania si ę do tych wskazówek
4 Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególnosci za
1) rozwi ązania projektowe zawarte w dokumentacji niezgodne z decyzjami włosowych organów
instytucji oraz z obowi ązuj ącymi przepisom , prawa w tym tecnniczno-budowlanymi przyj ętym.
normami
2) błędy i/lub braki w przedmiarach robót budowlanych
5 O zauwazonych wadach przedmiotu umowy Zamawiaj ący zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie. tj w
terminie 7 dni od daty wykrycia czy ujawnienia wady
6 Wykonawca zobowi ązuje się do usuni ęcia wad na własny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiaj ącego w zawiadomieniu o wadzie lub uzgodnionym z Zamawiaj ą cym, ;web usuni ę cie wady w
terminie wskazanym przez Zamawiaj ącego nie jest mozliwe z przyczyn okre ś lonych przez Wykonawcę
Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiaj ący nie iest obowi ązany dokonać sprawdzenia jako ś ci
Dokumentacji stanowi ącej przedmiot umowy, co nie zwalnia VVykonawcy z roszcze ń odszkodowawczych
Zamawiaj ącego za jako ść dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz jej kompleksowo śc
kombletno śc z punktu widzenia celu, któremu ma s łuzyć .
§ 11
ą
odszkodowania
s ą kary umowne
1 Strony postanawiaj ą , ze obowi ązuj ącą je form
2 Kary. o którycn mowa w ust 1 naliczane b ęd ą w nastę puj ących wypadkach i wysokosCiacn
1) Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu kary umowne
a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci w wysoko ści 1,0% wynagrodzenia
umownego ogółem iuo jego częsci (§ 6 ust 1) za kazdy dzien opóź nienia.
b) za opóź nienie w usuni ęciu wad przedmiotu umowy lub jego cz ęści stwierdzonych przy odbiorze iub w
okresie odpowiedzialno ści z tytu łu rę kojmi za wady przedmiotu umowy w wysoko ści 0,5%
wynagrodzenia umownego °go łem Rio jego czesci ((§6 ust. 1) za kazdy dzie ł') opó źnienia liczony od
dnia uzgodnionego na usuni ęcie wad.
ć ) za odst ąpienie od umowy lub jego CZ ę SCi przez Wykonawc ę w wysoko ści 30 % wynagrodzenia
umownego ogółem (§ 6 ust 1)
2) kary, o Których mowa w pkt. 1 lit. a-c b ęd ą potracone z wynagrodzenia umownego i/lub wniesionego
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. o którym mowa w § 9
3) Zamawiaj ą cy zapłaci Wykonawcy Kar ę umown ą . !web odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru
przedmiotu umowy w wysoko ści 0,5% wynagrodzenia umownego lub jego cz ę sci (§ 6 ust 1) za Kazdy
dzien nieuzasadnionej zw łoki w odbiorze.
3. Strony zastrzegaj ą sobie prawo do odszkodowania uzupe łniaj ą cego przenoszącego wysoKosc kar
umownych do wysoko ści rzeczywi ście poniesionej szkody
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§ 12

Zamawiaj ącemu przysługuje prawo do odst ą pienia od umowy
1) w razie wystą pienia istotnej zmiany okoliczno ści powoduj ącej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie mozna by ło przewidzieć w chwili zawarcia umowy Odst ą pienie od umowy w tym
przypadku moze nastą pi ć w terminie 30 dni od powzi ęcia wiaclomosci o tych okolicznoSciach. zaS
Wykonawca moze z ą dac wyłą cznie wynagrodzenia naleznego z tytu łu wykonania cz ęś ci urnowy,
2) ze skutkiem natychmiastowym gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocz ął przedmiotu
umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiaj ą cego złozonego na pi ś mie
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§ 13
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do treści oferty wybranej w drodze post ę powania ofertowego, chyba ze Zamawiajacy przewidzia ł
mozliwość dokonania Takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz okresli ł warunki takiej zmiany
Zmiana postanowien umowy z zastrzezeniem ust 1 moze nast ą pic tylko za zgoda obu stron wyrażon ą na
pi ś mie pod rygorem niewazno ś ci
§ 14

W sprawach nieuregulowanych w umowie p ęd ą miały zastosowanie własciwe przepisy Kodeksu cywilnego
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu post ę powania cywilnego oraz orzepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych Ustawy Prawo budowlane
§ 15

W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy strony b ęd ą d ązyć do ugodowego rozstrzygni ęcia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia
2 W przypadku niemozno ści ugodowego rozstrzygni ęcia sporu — są dem wła ściwym do rozpoznawania
sporow powsta łych w zwi ązku z umową jest sąd powszechny lub arbitra ż owy. wskazany przez
Zamawiaj ą cego.
§ 16

Umowę spisano w ciwoch jednobrzmi ą cych egzempiarzacn, po jednym dla Kazdej ze Stron
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