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Kowary, dnia 06.09.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie przeprowadzane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz ZARZĄDZENIA
NR 0050.5.2020 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Procedury udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Kowarach oraz na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
I.Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, z siedzibą 58 – 530 Kowary, ul. 1. Maja 1a, NIP 6110004982, REGON
230821598
Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Wenecję
Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy opis prac stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. St. Staszica 16. W skład
zakresu remontu kładki jako główne elementy wchodzą: naprawę płyty żelbetonowej ustroju
nośnego oraz wykonanie nawierzchnio-izolacji. Projektowany zakres remontu kładki obejmuje
zasadnicze roboty: demontaż poręczy stalowych kładki, rozbiórka uszkodzonego nadbetonowania
muru oporowego oraz wypełnienia na dojściu do kładki, uzupełnienie muru oporowego kamieniem
na zaprawie cementowej do poziomu płyty, czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie)
powierzchni żelbetonowych (z dolnymi stopkami belek dwuteowych) ustroju nośnego kładki,
przygotowanie powierzchni betonu i stali (zbrojenia odkrytego) z odkuciem skorodowanej otuliny
i wykonaniem warstwy szczepnej, lokalna naprawa ubytków w konstrukcjach żelbetonowych –
masa PCC na powierzchniach pionowych i sufitowych, wykonanie zabezpieczenia powierzchni
betonowych – powłoka hamująca dyfuzję CO2, wykonanie nawierzchnio-izolacji grub. 4 mm na
bazie żywicy epoksydowej chemoutwardzalnej na płycie ustroju nośnego kładki, piaskowanie
powierzchni murów kamiennych (pionowe), spionowanie murów z kamienia oraz oczyszczenie
koryta potoku Jedlica w obrębie kładki.
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Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy
do wykonawcy robót.
b) Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. St. Staszica 14. W skład
zakresu remontu kładki jako główne elementy wchodzą: wymiana nawierzchni kładki z blachy
ryflowanej, zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki.
Projektowany zakres remontu kładki obejmuje zasadnicze roboty: demontaż nawierzchni z blachy
ryflowanej kładki, czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej kładki,
wykonanie nowej nawierzchni z blachy ryflowanej grub. 8 mm, zabezpieczenie antykorozyjne
całości konstrukcji kładki, wykonanie konstrukcji wsporczej do robót naprawczych łożysk,
rozbiórka betonowej ścianki żwirowej od strony ul. St. Staszica, uzupełnienie muru oporowego
kamieniem na zaprawie cementowej i ścianki żwirowej, piaskowanie powierzchni murów
kamiennych (pionowe), spoinowanie murów z kamienia, oczyszczenie koryta potoku Jedlica w
obrębie kładki.
Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy
do wykonawcy robót.
2. Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
zawartych w Decyzji Konserwatora Zabytków nr 1884/2020 z dnia 14.10.2010 r.
3. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane prace wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc
od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność
za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.
4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające
z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem
i zabezpieczeniem terenu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na cenę.
Wspólny Słownik Zamówień:
Główny przedmiot: 45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących
warunków udziału w postępowaniu:
a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej1 (jedno) zadanie (realizację, zamówienia) w zakresie budowy lub przebudowy
lub rozbudowy lub remontu mostu drogowego / kładki dla pieszych o wartości brutto
min. 50 000,00 zł - załącznik nr 3
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego,
b) wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
c) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub
art. 14 RODO.
IV. Kryterium oceny oferty :
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
KRYTERIUM

WAGA

Cena

70%

Gwarancja

30%

RAZEM:

100%

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:
I. dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 70%, gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co= cena oferty ocenianej
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Opis kryterium:
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem
akcyzowym.
UWAGA: ceny jednostkowe netto w formularzu cenowym należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
II. dla kryterium: gwarancja Wykonawcy (G):
Opis kryterium:
Ocena za gwarancję udzieloną przez Wykonawcę dokonana zostanie na podstawie oświadczenia
Wykonawcy w zawartym w „formularzu ofertowym”, stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania
ofertowego.
Zasady przyznawania punktów w kryterium „gwarancja”:
Okres udzielonej
48
36 miesięcy
gwarancji
miesięcy
Liczba
10
20
punktów

60
miesięcy
30

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C +G
gdzie:
W – ocena końcowa,
C – punkty za cenę,
G – punkty za gwarancję
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Ostateczny wynik oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium C i G.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza,
czyli uzyskała najwyższą ilość punktów.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów,
pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść
w celu realizacji zamówienia.
5. Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego
odbioru robót, płatną w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Termin
ostatecznego zakończenia prac ustala się na dzień odbioru całości prac objętych umową.
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby prace objęte zamówieniem zostały wykonane w terminie 2 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia
22 września 2021 r. do godziny 10:00 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Urząd
Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta –
budynek A).
2. W przypadku osobistego składania oferty w Urzędzie Miejskim formularz ofertowy wraz
ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinny znajdować się w zamkniętej kopercie
z napisem: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa,
pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany
lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej
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poprzez jego doręczenie na adres Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim
w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1 (budynek B – II piętro pok. 24).
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa
na realizację zadania.
2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Radosław Burchacki – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, tel. (75) 64 56 110, fax. (75)
76 13 173), e-mail : radoslaw.burchacki@kowary.pl
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadkach określonych
w umowie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
VIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator,
dane kontaktowe

Inspektor Ochrony
Danych
Cele przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania, czas
przechowywania
poszczególnych
kategorii danych
Odbiorcy danych

Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary:
1) na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl,
2) telefonicznie: +48 75 64 39 222,
3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować:
1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. C) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 września
2019r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11
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września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Przysługujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. C RODO.

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** Wyjaśnienie: W postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Załączniki:
załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.
załącznik nr 3 – Doświadczenie zawodowe.
załącznik nr 4 – Wzór umowy.
załącznik nr 5 – Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO.
załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna z przedmiarem robót.

data i podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą:

Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa,
pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. e- mail …..........................................................................
8. Numer konta bankowego: ....................................................................................................................
9. Okres udzielonej gwarancji: ……………………………………….

………………………………………, dnia ………………………
……………………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)
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FORMULARZ OFERTOWY
Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w zapytaniu
ofertowym na zadanie pn:
Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez
Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
za cenę brutto: ................................................................................................................ zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)

………………………………………, dnia ………………………

……………………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)
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Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe
na zadanie: Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa,
pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Oświadczam, że spełniam poniższe warunki:
1. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
………………………………………
(pieczęć i podpis)
Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na
zasadzie zapytania ofertowego pn. Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu
Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Nysa.
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Podmiot realizujący zadanie
Rodzaj i zakres
L.p. (przedmiot i miejsce wy- Odbiorca
konania)

(zadanie realizowane samodzielnie przez Wykonawcę/
Wartość
wykonania inny podmiot na którego wiedzy i doświadczeniu polega
Wykonawca)
Data
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Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 (jedno) zadanie (realizację, zamówienia) w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy
lub remontu mostu drogowego / kładki dla pieszych o wartości brutto
min. 50 000,00 zł z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data : ...................................................................
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Załącznik nr 4
Projekt umowy

UMOWA Nr .........../2021
zawarta w dniu ………….2021 roku
pomiędzy:
Gminą Miejską Kowary, z siedzibą 58 - 530 Kowary, ul. 1. Maja 1a, NIP 611-00-04-982, REGON
230821598, reprezentowaną przez:
Elżbietę Zakrzewską - Burmistrza Miasta Kowary
przy kontrasygnacie
Agaty Młodawskiej - Skarbnika Miasta Kowary
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a
………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W związku z tym, że wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm), zamówienie
udzielone jest na podstawie ZARZĄDZENIA NR 0050.5.2020 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia
11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zamówień publicznych których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Kowarach oraz na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zawiera
się umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
dotyczącego: Realizacji mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa,
pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa., zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz formularzem ofertowym.
2. Szczegółowy opis prac stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. St. Staszica 16. W skład zakresu
remontu kładki jako główne elementy wchodzą: naprawę płyty żelbetonowej ustroju nośnego, zamontowanie
normatywnych balustrad oraz wykonanie nawierzchnio-izolacji. Projektowany zakres remontu kładki
obejmuje zasadnicze roboty: demontaż poręczy stalowych kładki, rozbiórka uszkodzonego nadbetonowania
muru oporowego oraz wypełnienia na dojściu do kładki, uzupełnienie muru oporowego kamieniem
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na zaprawie cementowej do poziomu płyty, czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) powierzchni
żelbetonowych (z dolnymi stopkami belek dwuteowych) ustroju nośnego kładki, przygotowanie powierzchni
betonu i stali (zbrojenia odkrytego) z odkuciem skorodowanej otuliny i wykonaniem warstwy szczepnej,
lokalna naprawa ubytków w konstrukcjach żelbetonowych – masa PCC na powierzchniach pionowych
i sufitowych, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – powłoka hamująca dyfuzję CO2,
wykonanie oraz montaż balustrad stalowych na kładce, wykonanie nawierzchnio-izolacji grub. 4 mm
na bazie żywicy epoksydowej chemoutwardzalnej na płycie ustroju nośnego kładki, piaskowanie
powierzchni murów kamiennych (pionowe), spionowanie murów z kamienia oraz oczyszczenie koryta
potoku Jedlica w obrębie kładki.
Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy robót.
b) Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. St. Staszica 14. W skład zakresu
remontu kładki jako główne elementy wchodzą: wymiana nawierzchni kładki z blachy ryflowanej,
zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki.
Projektowany zakres remontu kładki obejmuje zasadnicze roboty: demontaż nawierzchni z blachy
ryflowanej kładki, czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej kładki, wykonanie
nowej nawierzchni z blachy ryflowanej grub. 8 mm, zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji
kładki, wykonanie konstrukcji wsporczej do robót naprawczych łożysk, rozbiórka betonowej ścianki
żwirowej od strony ul. St. Staszica, uzupełnienie muru oporowego kamieniem na zaprawie cementowej
i ścianki żwirowej, piaskowanie powierzchni murów kamiennych (pionowe), spionowanie murów
z kamienia, oczyszczenie koryta potoku Jedlica w obrębie kładki.
Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy robót.
3. Decyzja Konserwatora Zabytków nr 1884/2020 z dnia 14.10.2010 r.
4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające
z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem
terenu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny
lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
§2
Organizacja oraz terminy realizacji prac
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy kładki do remontu w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia
umowy.
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania
kładek.
3. Termin zakończenia prac - do dnia 19.11.2021 r. (data pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego)
4. Zakończenie zadania - (data podpisania końcowego protokołu odbioru robót) w terminie do 7 dni
od zakończenia robót, tj. do dnia 26.11.2021 r.
5. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres działania inspektora nadzoru określają
przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z zapewnieniem prawidłowego wykonania prac opisanych w dokumentacji technicznej.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu
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na teren wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty remontowe oraz gdzie przewiduje się ich
wykonanie.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
wykonanym z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, jak
również z zachowaniem postanowień ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących przepisów w tym zakresie,
norm
i warunków technicznych.
2. W trakcie realizacji robót Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną, prawną
i odszkodowawczą za wszystkie szkody powstałe na terenie wykonywanych prac.
3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy oraz obiektu w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych.
5. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie niezbędnego
kierownictwa robót.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót
wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także
wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających
na jego rzecz w czasie budowy, w terminie 7 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
§4
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …... miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy
licząc od dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez Zamawiającego robót
za należycie wykonane.
2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca (gwarant) jest obowiązany wobec Zamawiającego
do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy lub do dostarczenia
przedmiotu umowy wolnego od wad.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
4. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego przysługujące mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu niniejszej umowy w ten sposób, że Zamawiający może realizować wobec Wykonawcy
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy przez okres obowiązywania
gwarancji tj. ….. miesięcy licząc od daty wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez
Zamawiającego robót za należycie wykonane.
§5
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Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie brutto ……... zł (słownie: …………………………………………….).
2. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych powodów w okresie
realizacji umowy.
3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.
4. Kwota określona w ust. 1 winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające
wprost z przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej,
podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie działki.
5.Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru prac,
a termin ostatecznego zakończenia prac ustala się na dzień odbioru całości prac objętych umową.
Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie podpisany przez Strony protokół odbioru
końcowego bez uwag oraz wad w zakresie wykonanego przedmiotu umowy a nadto przedstawienie dowodu
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.
6. Należność za wykonane prace przelana zostanie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
nr:.................................................................................................………........................
7. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Płatność wynagrodzenia należytego Wykonawcy odbywać się będzie z zastosowaniem tzw. płatności
podzielonej.
§6
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców. Powierzenie
Podwykonawcy prac nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek
obowiązków przewidzianych umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawcę
części
prac
w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu działki.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą prac jest wymagane
przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy wskazującego na zakres prac mających
być zrealizowanych przez Podwykonawcę oraz wskazanie terminu płatności krótszego niż wskazany
§ 6 ust. 5 niniejszej umowy oraz uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego
4. Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.
§7
Odbiór wykonanych robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w § 1 umowy
z zachowaniem terminów określonych w § 2 umowy.
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2. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny;
przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem
zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, atesty,
certyfikaty, metki, karty gwarancyjne urządzeń, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami. Brak w/w dokumentów skutkować
będzie odmową dokonania odbioru przedmiotu umowy.
3. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu kolaudacyjnego potwierdza
kompletność przedłożonych dokumentów oraz gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego.
4. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowiązany jest zawiadomić pisemnie
Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.
5. Zamawiający na podstawie złożonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiór
końcowy powinien odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w pkt. 4.
6. Odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych dokonują przedstawiciele stron umowy.
7. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot umowy.
8. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w czasie
tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.
9.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
9.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem to:
a) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego odpowiedniej
części po raz drugi,
b) Zamawiający ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego odpowiedniej części osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy,
9.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte w celu usunięcia wad.
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót innych niż wymienione w pkt. 1 sporządzony zostanie
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w tej dacie wad.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.
13. Po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego rozpocznie się okres
rękojmi i gwarancji.
14. Zamawiający wyznaczy datę pierwszego przeglądu wykonanego zadania przed upływem okresu rękojmi
i gwarancji.
§8
Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
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dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie poza ustawą
na realizację przedmiotowego zadania w przypadku:
3.1. Nastąpi zmiana terminu zakończenia prac, gdy:
Nastąpią zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia
losowe, COVID-19 itp.),
Wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie prac
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin zakończenia prac przesunięty
wówczas będzie o czas w którym wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne,
Wystąpi kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci,
W wyniku zmiany terminu zakończenia prac wysokość wynagrodzenia określona w formularzu
ofertowym nie ulegnie zmianie.
3.2. Nastąpi zmiana zakresu rzeczowego prac nie powodujących zmiany wysokości wynagrodzenia,
a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy.
§9
Kary umowne
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do umownego terminu wykonania prac,
określonego w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki;
b) za przerwanie realizacji robót z winy Wykonawcy trwające ponad 10 dni w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu
prac;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienie liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1.
3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty.
4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 1 § 5. Gdy kara umowna przekroczy 30 % umownego
wynagrodzenia brutto, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek
zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
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6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania na warunkach
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
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§10
Odstąpienie od umowy
Zamawiający odstąpi od umowy jeżeli:
1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu lub nie przystąpił do odbioru
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przerwał na dłużej niż 7 dni realizację prac, chyba że przerwa była spowodowana
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy.
3. Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu okoliczności wskazanych w pkt. 1-3.
5. W przypadkach określonych w pkt. 1-3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z
tytułu realizacji wykonanej części umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w pkt. 1 - 3, Wykonawca zabezpieczy
przerwane prace na swój koszt.
§11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zamiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem ważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych ustaw.
3. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a pozostałe poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 5

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

__________________, dnia _____________ r.
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na
zasadzie zapytania ofertowego pn. Realizacja mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu
Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Nysa.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

________________________________
(podpis)

*

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).

**

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez
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