
Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/20/06 
.................................................. 

(pieczęć adresowa firmy oferenta) 

 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ....................................................................................................................................... 

tel.* .........………….....………………………………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………………………… 

NIP*: …………………………………....……………………………………………………… 

Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...................................................... 

email* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ....................................................... 
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika, 

 
 
Starostwo Powiatowe  

w Kłobucku 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Powiat Kłobucki przetarg nieograniczony na 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

dla termomodernizacji  Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach., pow. kłobucki, woj. 

śląskie, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę 

procedury przetargowej. 

Oferujemy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla termomodernizacji  Szpitala Rejonowego w Kłobucku, pow. 

kłobucki, woj. śląskie, zgodnie z postanowieniami i zakresem przedstawionym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 



słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

o W tym - cena ryczałtowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

o W tym - cena ryczałtowa  za pełnienie nadzoru autorskiego 
brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

Oferujemy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla termomodernizacji  Szpitala Rejonowego w Krzepicach, 

pow. kłobucki, woj. śląskie, zgodnie z postanowieniami i zakresem przedstawionym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

o W tym - cena ryczałtowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 



o W tym - cena ryczałtowa  za pełnienie nadzoru autorskiego 
brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

 

1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie od dnia podpisania umowy do 31.08.2006r. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oferta została złożona na ............stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr..... 

6. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

od............. do................. stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

7. Zamówienie zrealizujemy sami/ przy udziale podwykonawców** 

a. ___________________________________________________________________ 
(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

b. ___________________________________________________________________ 
(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

c. ___________________________________________________________________ 
(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

**- niepotrzebne skreślić, 

8. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Podpisano: 

 

…………............................................................................................................................................................................................................ 
/Wykonawca/ 

 Miejscowość rok, m-c,  dzień/ 



Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/20/06 
 
 
 
 

…................................................... 
(pieczęć adresowa firmy oferenta) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

( zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych ) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego dla termomodernizacji  Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach, 

pow. kłobucki, woj. śląskie  

oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.): 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub 

czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Podpisano 

 

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

..... Wykonawca/ 

…………….……..……………. 

/ Miejscowość, rok, m-c, dzień/ 



Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/20/06 
 
 
 

…................................................... 
(pieczęć adresowa firmy oferenta) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

( zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego dla termomodernizacji  Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach, 

pow. kłobucki, woj. śląskie” 

oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), nie podlegamy wykluczeniu z 

postępowania. 

 

 

 

 

Podpisano: 

 

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

..... 

/ Wykonawca/ 
…………….……..……………. 

/ Miejscowość, rok, m-c, dzień/ 



Załącznik Nr 4  do SIWZ Nr ZI.I - 3432/20/06 
.................................................. 

(pieczęć adresowa firmy oferenta) 

 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 

termomodernizacji  Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach, pow. kłobucki, woj. 
śląskie 

 
 
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz ich uprawnienia  
 
Lp Imię i Nazwisko Uprawnienia  

(numer, rodzaj, data wydania)  
   

   

   

 
Do wykazu załączono ................ sztuk potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii 

uprawnień  

 

 

 
Podpisano: 

 
 
 

…………............................................................................................................................................................................................................ 
/Wykonawca/ 

 
 
 

/ Miejscowość rok, m-c,  dzień/ 



 
Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/20/06 

  
UMOWA NR ……………….. 

 

 Zawarta w dniu …………………. w Kłobucku, pomiędzy Starostwem Powiatowym  

w Kłobucku z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym nr 

NIP: 574-17-83-156, REGON  151399048 w imieniu którego występują:  

1. Starosta                             Krzysztof Nowak 

2. Wicestarosta                     Stanisław Garncarek       

zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”  

a  

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

z siedzibą w …………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:  

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

wpisaną do rejestru ………………. prowadzonego przez ………………… pod numerem 

…………………….. ,  NIP …………………. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 
§ 1 

 
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego nr ZI.I - 3432/20/06  zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla termomodernizacji  Szpitala 
Rejonowego w ………………….., pow. kłobucki, woj. śląskie.  

2. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do konsultacji zamawiającym rozwiązań 
technologicznych i materiałowych w celu osiągnięcia optymalnych wskaźników 
ekonomicznych. 

3. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest do: 
a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W 
przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielania 
zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o 
parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - 
kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń; 

b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania 
wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych 
robót; 

c) udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta 
(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych 
każdorazowo przez zamawiającego lub występującego w jego imieniu 
inspektora nadzoru a w wyjątkowych sytuacjach - przez kierownika budowy; 

d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz 
odbiorze końcowym inwestycji; 

 
§ 2 



 
1. Produktem finalnym realizacji niniejszej umowy będzie złożenie n/w 

dokumentów  
a. 3 egz. inwentaryzacja obiektu 
b. 5 egz. dokumentacja projektowa termomodernizacji  
c. 5 egz. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
d. 2 egz. kosztorys inwestorski. 
e. 2 egz. przedmiary robót  
f. oraz jeden komplet dokumentów należy przekazać w wersji elektronicznej 

– dokumenty jako pliki PDF., rysunki, szkice jako JPG.(nośnik płyta 
CD/DVD)  

 
§ 3 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 

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

3. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z 
wykonaniem prac projektowych, będących w posiadaniu zamawiającego, a mogące 
mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości. 

4. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody zamawiającego 
przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za 
prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.  

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych 
przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac 
projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji. 

 
§ 4 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31.08. 

2006r. 
3. Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie 

projektowe w siedzibie zamawiającego w ww. terminie. 
4. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
5. Datę podpisania przez zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 pkt.3 traktuje 

się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 
6. Do projektu wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne 

oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 

7. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w 
jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, termin wykonania prac 
ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. 

8. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonanie do 
dnia przerwania prac ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie 
protokółu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem 
nieważności 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:   



brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

o W tym - cena ryczałtowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

a. W tym - cena ryczałtowa  za pełnienie nadzoru autorskiego 
brutto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

w tym VAT:............................................................... zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

netto:..............................................................zł. 

słownie:...............................................................................................................................zł. 

2. Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie. 
3. Cena za pełnienie nadzoru autorskiego będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji 

podawany przez Prezesa GUS dla tego typu usług ,począwszy od 1 stycznia 2007 r. 
 

§ 5 
 

Nadzór formalny ze strony zamawiającego będzie pełnić Naczelnik Wydziału EKZ Tadeusz 
Witt . 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Zamawiający wspólnie z wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się 
wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy 
robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem 
niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający obowiązany jest na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego i pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za 



wykonane i odebrane prace projektowe. Wykonawca może wystawić jedną fakturę 
częściową w wysokości 75% wartości dokumentacji projektowo –kosztorysowej. 
Pozostała kwota (25%) tej części umowy zostanie zrealizowana po sprawdzeniu 
dokumentacji projektowej przez merytoryczne służby zamawiającego. 

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą jest faktura / rachunek / 
płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego. 

3. W czasie pełnienia nadzoru autorskiego dopuszcza się wystawienie faktur przejściowych 
miesięcznych pod warunkiem, że faktura końcowa za pełnienie nadzoru nie może być 
niższa niż 30% ogólnej kwoty należnej wykonawcy za pełnienie nadzoru. 

 
§8 
 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w  wysokości 0,2 % wartości umowy za 
każdy dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w zleceniu terminu zakończenia szkolenia. 

2. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu 
ustalonego w § 3, zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego 
terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci 
zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonej wartości umowy. 

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania 
umowy z winy zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia. 

4. W przypadku wykrycia niekompletności bądź błędów w dokumentacji, powodujących 
konieczność wprowadzeni robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania Wykonawca 
poniesie kary umowne w wysokości 30 % od wartości tych robót. 

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszty wykonania 
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 
sytuacji gdy kary umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie w 
terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
Wówczas wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do 
wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym 
przypadku zastosowania i wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

 
§ 9 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony 

 
§ 10 

 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
rzeczowo dla siedziby zamawiającego. 
 

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 
 



Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 
04.02. 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr.24 poz. 83 z 1994r. z 
późniejszymi zmianami), obciążają Wykonawcę. 

 
§ 13 

 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 
zamawiającego, 1 egzemplarz dla wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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