
GMINA SMYKÓW 
Smyków 91, 26-212 Smyków 
paw. konecki, woj. świętokrzyskie 

tel./fEuc 0-41 373-91-81 
NIP 658-19-39-608 Smyków, 01-10-2015r. 

OC.DK. 271.44.2015 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W POSTĘPOWANIU 
PONIŻEJ 30.000,00 Euro 

Na podstawie Zarządzenia nr 252/2014 Wójta Gminy Smyków z dnia 23. 06.2014r. W 
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującego zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu dojazdowej do pól 
Adamów-Matyniów o dł. 900 mb 

Zakres prac obejmuje: 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych do wykonania remontu drogi dojazdowej do pól Adamów-Matyniów o dł. 
900 mb działka o nr 235 w Matyniowie oraz działka nr 4 w Adamowie. 
Na istniejącej drodze utwardzonej kruszywem o dł. 900 m i szerokości od -4 m zaprojektować 

wykonanie nakładki asfaltowej składającej się z dwóch warstw, wyrównującej i ścieralnej, o 

grubościach odpowiednio 4 cm i 4 cm , klinowanie istniejącej podbudowy kruszywem 0-4 mm oraz 

wykonanie poboczy utwardzonych za pomocą odpowiednich kruszyw o grub. 10 cm i szer. 0,5m. 

Dla zadania opracować kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację robót, przekroje. 

W/w dokumentację opracować w oparciu o mapy sytuacyjno -wysokościowe „które dostarczy 

Zamawiający. 

2.Termin wykonania dokumentacji. 

• Zadanie należy wykonać w terminie do 31.12.2015r. 

3.Warunki i zakres realizacji zamówienia: 

1. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Smykowie 
— Mirosław Lachowski — Tel. 41 37-39-184 w godz. 7.30 — 15.30. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji w terenie celem zapoznania się 
z planowaną inwestycją. 

3. Wykonawca opracuje w/w dokumentację uzyskując niezbędne pozwolenia do wykonania 
w/w prac. 

4. Opracowaną dokumentację uzgodnić z: właściwymi organami 
5. Wykonawca poda wartość brutto za całość wykonania prac projektowych. 
6. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę, 



ż 

Józef śliz 

Ofertę wg zał. druku oraz zaakceptowanym projektem umowy należy złożyć w zamkniętej 

kopercie z napisem,, 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi dojazdowej do pól Adamów-
Matyniów o dł. 900 mb 
w terminie do dnia 12-10-2015r. do godz. 15.00 sekretariat UG Smyków, pok. Nr 2 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. 

Załączniki: 

1.0ferta na wykonanie zadania 

2.Projekt umowy 

3. Mapka poglądowa 



Załącznik Nr I 

OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi dojazdowej do pól Adamów- 
Matyniów o dl. 900 mb 

STRONA ZAMAWIAJĄCA 

GMINA SMYKÓW 
26-212 SMYKÓW, SMYKÓW 91 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ: 

Pełna nazwa wykonawcy 	  

Dokładny adres. 	  

telefon 	  

fax 	  

NIP: 	 REGON• 	  

Numer rachunku 	  

Nazwisko osoby do kontaktu. 	  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: 

Wartość netto 	 PLN 
(słownie. 	  

Podatek VAT 23 % 	 PLN 

(słownie: 	  

Wartość brutto 	 PLN 

(słownie: 	  

Deklarujemy wykonanie przedmiotowego zadania w terminie do dnia 31.12.2015r. 



Załącznik Nr 2 

UMOWA Nr /2015 projekt 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi dojazdowej do pól Adamów-
Matyniów o dl. 900 mb 

zawarta w dniu .10.2015r. w Smykowie: 

pomiędzy 

Gminą Smyków z siedzibą w Smykowie 91, 26-212 Smyków, NIP 658-19-39-608, 
REGON 291010719 zwaną w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowana przez: 

• Józefa ŚLIZA - Wójta G miny 
• przy kontrasygnacie Wiesławy Lesiak - Skarbnika Gminy a, 

zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

• -właściciel 

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z 
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 
rozstrzygniętego dnia 	2015r. 

*1 

Urnowa dotyczy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi dojazdowej do pół Adamów- 
Matyniów o dl. 900 mb 

Zakres prac obejmuje: 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych do wykonania nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól Adamów-
Matyniów o dl. 900 mb działka o nr 235 w Matyniowie oraz działka nr 4 w w Adamowie 

Na istniejącej drodze utwardzonej dł. 900 m i szerokości od -4 m zaprojektować wykonanie nakładki 
asfaltowej składającej się z dwóch warstw, wyrównującej i ścieralnej, o grubościach odpowiednio 4 
cm i 4 cm , klinowanie istniejącej podbudowy kruszywem 0-4 mm oraz wykonanie poboczy 

utwardzonych za pomocą odpowiednich kruszyw o grub. 10 cm i szer. 0,5m . Dla zadania 

opracować kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację robót, przekroje. 

W/w dokumentację opracować w oparciu o mapy sytuacyjno -wysokościowe , które dostarczy 
Zamawiający. 



Przedmiot umowy w swoim zakresie obejmuje: 

• projekt budowlano-wykonawczy 	 — 3 kpl egz. w formie papierowej 
• kosztorys inwestorski 	 — 3 kpi. egz. w formie papierowej 
• specyfikacja techniczna. wykonania i odbioru robót 	— 3 kpi egz. w formie papierowej 
• wersja elektroniczna dokumentacji + kosztorys inwestorski — 1 egz. 

1 Wykonawca opracuje dokumentację z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi 
normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne 
uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz 
bieżące konsultacje i uzgodnienia z Zamawiającym. 

52 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 wraz z protokołem 
zdawczo-odbiorczym w terminie do: 31.12.2015 r. 

2. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy , że jest wykonana 
zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami i normami , oraz że zostaje wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

53 

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w § 1, na kwotę brutto 	zł /słownie złotych brutto: 

Płatność- wynagrodzenie nastąpi po całkowitym i prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę 
przedmiotu niniejszej umowy i podpisania protokołu odbioru prac (zgodnie z § 5 pkt. 1 poniżej) 
oraz po uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym. 

54 

1. Zamawiający dokona odbioru prac projektowych jednorazowo, po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczenia o kompletności projektu, który wcześniej uzyskał pozytywną opinię 
przedstawicieli UG 

5 

1. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi po ich wykonaniu i przyjęciu przez 
Zamawiającego zgodnie z § 4 w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac 

2. Wykonawca oświadcza, te uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego 
w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych 
w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, 
warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania 
przedmiotu zamówienia. W wynagrodzeniu tym Wykonawca uwzględnił także koszty uzgodnień i 
konsultacji, koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania. 

3. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

6  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Projektant w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień , licząc od 
dnia następnego od terminu ustalonego w § 2 umowy 

2) opóźnienie w usunięciu wad projektu , w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za 
każdy dzień , licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi kar za opóźnienie w zapłacie faktury w 
wysokości ustawowych odsetek. 



3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

T 
Warunki odstąpienia od umowy : 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany 
zakres prac projektowych w przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy o ponad 31 dni 
terminu określonego w § 2 na wykonanie projektu. Odstąpienie uważa się za skuteczne, jeśli 
Zamawiający stwierdzając zwłokę wykonawcy w realizacji usługi wezwał go niezwłocznie do 
należytego wykonania umowy. 

58 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, do końca okresu 

realizacji robót budowlanych ustalonym z Wykonawcą robót. W ramach gwarancji jakości projektu 
, wszelkie usterki i wady mogące wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych , wynikające z 
przyczyn projektowych będą wykonane na koszt Wykonawcy . Wykonawca wprowadzi zmiany i 
poprawki w dokumentacji bezpłatnie i zwróci poniesione przez Zamawiającego nakłady za 
przebudowę przeprojektowanego elementu. 

2. W przypadku poniesienia szkody z tytułu wad projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania. 

5 
1. Zamawiający 	przewiduje 	możliwość zmiany 	postanowień 	zawartej 	umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w przypadku: 
1) Skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy, wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w 
przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 
uzupełnienia przedmiotu umowy; 

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 
administracyjnego; 

2) Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego wykonawcy 
wynagrodzenia. 

2. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych wykonawca 
powiadomi pisemnie zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do 
=Off. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na piśmie w formie 
aneksu do umowy za zgodą obydwu STRON (za wyjątkiem tych opisanych w ust.3 ) 

§10 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla 
prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań 
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym 
okresie realizacji Umowy. 

3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest 
zobowiązany także: 
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 
2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Umowy; 
3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 



4) przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej 
oraz 	opinii 	i 	uzgodnień 	innych 	podmiotów 	wydanych 
w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 
Wykonawcę; 

5) na wniosek Zamawiającego i w terminie w nim określonym przekazać dokumentację 
zawierające kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych 
przedmiotem Umowy; 

511 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługującemu autorskie prawa 
majątkowe co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania i rozporządzania przedmiotem 
umowy wraz z prawem do wprowadzania zmian na wszystkich polach eksploatacji w tym: 

a) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, urządzenia mobilnego, udostępnienie za 
pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, 

b) utrwalenie i zwielokrotnianie utworu — wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

c) wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym, 
d) wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity, 
e) sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim 

egzemplarzy utworu, a także składanie oferty w tym zakresie, odnośnie utworów 
stanowiących programy komputerowe dodatkowo: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w 
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, 
przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzenie innych zmian, z zachowaniem praw 
osoby, która tych zmian dokonała, w szczególności techniką wydruku komputerowego, 
zapisu na dysku magnetycznym oraz dysku cyfrowym, 

f) opracowanie dzieła, uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę oraz 
wybudowanie inwestycji 

512 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane. 

§ 13 

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W 
razie niemożności osiągnięcia ugody Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu 
miejscowo sądowi powszechnemu. 

514 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 —ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz . 
dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA: 	 ZAMAWIAJĄCY: 
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