
zamówienie 3.3/157/2017 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla projektu 
pn.”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów 
Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie” 
 

Zamawiający będzie się ubiegał o dofinansowanie realizacji w/ przedsięwzięcia środkami z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priory-
tetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (konkurs 
RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17).  
 
II. ZAMAWIAJĄCY                          Powiat Pińczowski  
 
Adres siedziby:    28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5; woj. świętokrzyskie 
Nr telefonu/ fax            (0 41) 35 760 01 wew.43 /  (0 41) 35 760 07 
e-mail:            promocja@pinczow.pl 
Godziny urzędowania:   od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15.30 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8. 

Postępowanie o zmówienie prowadzone jest w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 
8.2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000euro. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji apli-
kacyjnej dla projektu pn.”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie” 
Dokumentacja techniczna obejmować będzie: 

1. sporządzenie aktualizacji audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej pawilo-
nów szpitala powiatowego - ZOZ –u,  

2. sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia skutkującego najlepszą 
efektywnością energetyczną uzasadnioną pod względem ekonomicznym. 

Dokumentacja aplikacyjna obejmować będzie wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji. 
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest jednostką organizacyjną Zamawiającego. Planowane przedsię-
wzięcie obejmować będzie obiekty szpitala powiatowego, usytuowanego przy ul. Armii krajowej 22. 
 powstałe w latach 1995-2002: pawilon łóżkowy (A), pawilon diagnostyczno-zabiegowy(B), łącznik diagno-

styczny(C), pawilon kuchni (D), łącznik komunikacyjny(Ł1)  

 powstałe w latach 60—70 ubiegłego stulecia- pawilony ZOL-u (Z1;Z2 ) wraz złącznikiem Ł2 



Kubatura łączna w/w obiektów-ok. 50 000m 3, powierzchnia  zabudowy ok.3600m2.Wszystkie obiekty w/w 
ogrzewane są z  szpitalnej kotłowni gazowej, znajdującej się w odrębnym wolnostojącym budynku. Kotłownia 
dostarcza też cieplej wody użytkowej .  

 

V. WYMAGANIA DOT. DOKUMENTACJI  
 

1. Powstały w wyniku zawarcia umowy: 
1.1.  audyt(ty) energetyczny (aktualizacja) winien być sporządzony: 
 zgodnie z art. 8 oraz załącznikiem VI Dyrektywy 2012/27/UE, na podstawie którego zweryfikowa-

ne zostanie ekonomiczne uzasadnienia dla realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, 
  sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 
kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
(Dz.U.2009.43.346).  

Ze względu na wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w spra-
wie charakterystyki energetycznej budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U z 2015r., poz.1422 j.t.) w obliczeniach audytu 
należy przyjmować wymagania warunków technicznych na dzień 1 stycznia 2021 roku. 
1.2.  audyt efektywności energetycznej winien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 20maja 2016 r. o efektywności energetycznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 831) i zawierać opis 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w tym analizę zużycia energii, ana-
lizę stanu technicznego obiektu, wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energe-
tycznej wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. 

1.3. instalacja OZE może stanowić jedynie dodatkowy komponent wspierający działania prowa-
dzące do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię. Jej zastosowanie i moc musi wynikać 

z audytu. Audyt winien zawierać prognozy ilości produkowanej energii przez instalację PV, 
zużywanej na potrzeby własne, z możliwością oddawania  ewentualnego nadmiaru energii 
do sieci energetycznej celem skumulowania i odebrania jej na zasadzie net-metering, 

1.4. audyty muszą zawierać podstawę wyceny poszczególnych elementów ulepszeń termomoder-
nizacyjnych wraz z ich obmiarem, cenami jednostkowymi. 

1.5. do opracowań  należy dołączyć oferty na planowane środki trwałe-np. panele PV, oświetlenie 
LED itp. 

 
2. Powstały w wyniku zawarcia umowy program funkcjonalno –użytkowy (PFU) winien składać 

się z opracowań odrębnych obejmujących: 
2.1. PFU obejmujący usprawnienia termomodernizacyjne zmniejszające zapotrzebowanie energii 

na potrzeby ogrzewania, pozyskiwania cieplej wody użytkowej oraz zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia i funkcjonowania urządzeń energetycznych, 

2.2. PFU obejmujący wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 
2.3. w/w PFU winne być wykonane dla przedsięwzięć skutkujących najlepszą efektywnością ener-

getyczną uzasadnioną pod względem ekonomicznym, w zakresie wynikającym z opracowanych 
audytów, 

2.4.  w/w PFU winno być sporządzone z uwzględnieniem możliwości technicznych i technolo-
gicznych ich realizacji przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, ze wskazaniem op-
tymalnej technologii, z jednoznacznym wskazaniem na pożądane cechy urządzeń PV, ich jakość i 
funkcjonalność, parametry pracy, 

2.5. w/w PFU należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2013 r. poz. 1129 ze zmianami), 

2.6. w/w PFU winny zdefiniować zakres rzeczowy planowany do realizacji w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” i wraz załącznikami stanowić podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówie-
nia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, na 
kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie prace budowlano –
montażowe dot. robót w nim opisanych, 

2.7. w/w PFU winny zawierać poprawne, wyczerpujące i kompletne treści, w tym opis wymagań 
technicznych, ekonomicznych, materiałowych, funkcjonalnych wraz z stosownymi rysunkami, 
zdjęciami i szkicami, niezbędnymi dla prawidłowego zaprojektowania oraz późniejszego wykona-
nia zamierzonej inwestycji, 

2.8. w/w PFU winny zawierać szacunkowe koszty wykonania inwestycji nimi opisanymi,  
 
3. Powstałe w wyniku zawarcia umowy Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) należy wykonać: 
3.1. w odniesieniu do dokumentów konkursowych RPO WŚ – działania 3.3 z szczególnym 

uwzględnieniem dokumentu pn. „Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla 
wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020” 

3.2. w odniesieniu do wymagań i ustaleń zawartych w Regulaminie dwuetapowego konkursu za-
mkniętego nr RPWS.03.03.00-IZ.00-26-157/17wraz z jego załącznikami,  

3.3. w/w dokumenty dostępne na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl, 
3.4. Wykonawca zobowiązany jest śledzić przebieg ogłoszeń w zakresie w/w dokumentacji kon-

kursowej i w przypadku wprowadzenia w niej zmian, dokonać aktualizacji SWI, umożliwiając za-
mawiającemu poprawne przygotowanie wniosku aplikacyjnego, 

3.5.  w przypadku wniesienia przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ, uwag w trakcie oceny mery-
torycznej do uzupełnienia /poprawy SWI stosownie do wymagań Instytucji Zarządzającej  

 
4. W/ dokumenty należy sporządzić  po 3 egz. egzemplarze w formie papierowej oraz  po 2 egz. w 

wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD/DVD. 
 
5. Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi i są w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma-
ją służyć. 

 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się: 
1. posiadaniem wiedzy i doświadczenia  
Za spełanijący warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy 
wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadze-
nia działalności jest krótszy, w tym okresie: 
1.1. należycie wykonali minimum dwie usługi polegające na wykonaniu kompleksowej dokumen-

tacji (audyty, PFU, SWI /załącznik finansowy ), opracowanej dla pozyskania dofinansowania pro-
jektów z zakresu „poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynków użytecz-
ności publiczne”, o wartości każdego projektu min. 5 000 000 zł, w tym co najmniej: 
1.1.1. obie usługi winny obejmować usprawnienia „termomodernizacyjne” „oze” 
1.1.2. jedna usługa winna być zakwalifikowana do dofinansowania w ramach programów opera-

cyjnych bieżącego okresu programowego, 
1.2. definicja obiektu użyteczności publicznej została zawarta w §3pkt.6 rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać  budynki i ich usytuowanie. 



1.3. Wykonawca ma prawo opierać się tylko na własnym doświadczeniu. 
1.4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty referencje w formie papierowej, potwier-

dzone za zgodność, potwierdzające należyte wykonanie usług wraz z potwierdzeniem zakwalifi-
kowania usługi do dofinansowania. Niedołączenie wymaganych minimum dwóch referencji skut-
kować będzie odrzuceniem oferty. 
 

2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 

2.1. jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
zakresie konstrukcyjno-budowlanym, 

2.2.jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 
 

VII. TREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie –  

1 marca 2018 roku.  
 
 

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
W ofercie należy określić koszt wykonania opracowania, który stanowić będzie 100% kryterium 

oceny oferty. 
Cena oferty brutto wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku, będzie stanowiła podstawę oceny oferty.  
W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  
 
 

IX. TERMIN, SPOSÓB ZŁOŻENIA I OCENY OFERTY 
1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w terminie do dnia 20 listopada 2017roku, godzi-

na 1000, drogą listowną/ osobiście  na adres: 
Starostwo Powiatowe w Pińczowie, 28-400 Pińczów . ul. Zacisze 5  

z dopiskiem    <zamówienie 3.3/157/2017>                     
W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikają-

ce z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
 
2. Ofertę należy: 
2.1. przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapro-

szenia wraz załącznikami wynikającymi z treści zaproszenia, 
2.2. podpisać przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wyko-

nawcy; 
2.3. złożyć w kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treść 

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;  
2.4. otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2017 roku, godz.10.10; sala narad, I piętro, 
2.5. ocena ofert zostanie dokonana w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia, 
2.6. umowa zostanie zawarta w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia ogłoszenia wyni-

ków. 
 

X. INNE WAŻNE INFORMACJE  
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej.  
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiąza-

nym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zo-
bowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czyn-



ności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wyko-
nawcą, polegające w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomoc-

nika, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 
4. Zamawiający zaleca by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, ce-

lem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zaproszenia 
oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwe-
go wykonania zadania np. zapoznania się z dokumentacją techniczną obiektu. 

5. Wykonawca planujący wizję lokalną jest zobowiązany ustalić jej termin z osoba n/w wymienioną. 
6. Szczegółowych informacji udziela pracownik Starostwa: Małgorzata Dymek, kierownik Wydziału 

Promocji i Polityki Regionalnej,  tel. 41-357-60-01 w. 240,e-mail: promocja@pinczow.pl, 
  
 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty 
2. Wykaz wykonanych usług , posiadanego doświadczenia  
3. Projekt umowy 
4. Układ funkcjonalno-przestrzenny szpitala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Złącznik nr 1- zamówienie 3.3/157/2017  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

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

Adres: ...................................................................................................................................................... 
Tel/fax........................................................................................................................................... 
NIP   .............................................                                         REGON…………………………  
 
Osoba/ osoby 1 upoważnione doskładania oświadczeń  w imieniu Wykonawcy  
 
....................................................................................................................................................... 

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

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Oświadczam / oświadczamy1, że po zapoznaniu się z warunkami udziału w zamówieniu 

 prowadzonemu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 
roku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w 
Starostwie Powiatowym w Pińczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000euro,  

 dot. wykonania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla projektu pn.”Poprawa efektywności energetycz-
nej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powia-

towego w Pińczowie” 
 
Oferuję/ oferujemy wykonanie opracowania za kwotę :  

kwota netto........................  zł;   (słownie………………………………………………………………. 
…………………………………………..............................................................................................zł) 
kwota VAT ( %)         ....................... zł 
kwota brutto                 .........................  zł;  (słownie………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….zł) 
w  tym: 
1.sporządzenia ( aktualizacji) audytów    brutto …………………zł, 
2. programy funkcjonalno użytkowe        brutto …………………zł, 
3. studium wykonalności inwestycji        brutto …………………zł, 
 
1. Oświadczam/ oświadczamy1, że na wykonanie usługi określonej w przedmiocie zamówienia udzie-

lamy dwuletni okres rękojmi. 
2. Oświadczam/ oświadczamy1, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawar-

cia umowy na warunkach opisanych w załączniku nr 3 do zaproszenia 
3. Oświadczam/ oświadczamy1,że przedmiotowe zamówienie wykonam/ wykonamy  

 samodzielnie 
 przy współudziale podwykonawców  

...................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
Data ....................................................... 

 

                                                           
1 Niepotrzebne  skreślić  



Złącznik nr 2- zamówienie 3.3/157/2017  
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG/ WYKAZ OSÓB  
 
Ja/My, niżej podpisany/i 

……………………………………………………………………………………………………………

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

/pełna nazwa wykonawcy/ 

 
W zakresie określonym w zaproszeniu ofertowym tj. dot. wykonania dokumentacji technicz-

nej i aplikacyjnej dla projektu pn.”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie”  
w odpowiedzi na zaproszenie ofertowe: 
 
1. przedstawiam/y informacje o wykonanych usługach wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie  

LP Opis przedmiotu, 
 wyszczególnienie 
zakresu  

Charakter obiektów 
zgodnie z definicją  
budynku użyteczności 
publicznej  

Nazwa projektu  

Wartość projektu  
 
 

Beneficjent  

Czasookres 
wykonywania 
usługi 

Usługa „zakwalifi-
kowana” 
Tak / nie  

      

      

 
2. załączamy do w/w wykazu referencje: 
2.1. ........................................................................................................................................... 
2.2. ..........................................................................................................................................  

 
3. oświadczamy, że niżej wymienione osoby uczestniczyć będą w realizacji zamówienia i 
posiadają uprawnienia określone w zaproszeniu: 

Lp. Nazwisko i imię 
Zakres wykonywanych czynności 

zamówieniu 

 
Kwalifikacje zawodowe tj. 
rodzaj i numer uprawnień 

    

    

 
 
 

...................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
Data ....................................................... 
 
 



Złącznik nr 2- zamówienie 3.3/157/2017  
 

UMOWA Nr PiPR.IV.041.7z.2017 

 

zawarta w dniu………………… 2017roku Pińczowie, pomiędzy Powiatem Pińczowskim z siedzibą 

w Pińczowie  ul. Zacisze 5, NIP 662-17-46-147 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

1. Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski  

2. Ryszard Barna – Wicestarosta Pińczowski   

przy kontr asygnacie Skarbnika Powiatu Anny Różyckiej  

a firmą: 

…………………………………………………………………………………..  z siedzibą 
……………………………………….......... NIP ……………………………………, zwanym dalej 
Wykonawcą, którego reprezentuje: 

1. ……………………………………………… 

o następującej treści: 

§1 
1. Na podstawie wyników postępowania o zmówienie publiczne prowadzonego w trybie Zarządzenia 

Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regu-
laminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, których wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, 
w związku z planowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.3 Po-
prawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze pu-
blicznym i mieszkaniowym (konkurs RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17) 
realizacją projektu pn. .”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie” 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej oraz 
dokumentacji aplikacyjnej obejmującej: 
1. sporządzenie (aktualizację) audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej, 
2. sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego usprawnienia termomoderni-

zacyjne, 
3. sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wykonanie instalacji foto-

woltaicznej. 
4. sporządzenie Studium Wykonalności Inwestycji. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest śledzić przebieg ogłoszeń w zakresie dokumentacji konkursowej. W 

przypadku wprowadzenia w niej zmian, dokonać aktualizacji dokumentów objętych umową, umoż-

liwiając poprawne złożenie Zamawiającemu wniosku aplikacyjnego. 
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wie-

dzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami w zakresie przedmiotu 
zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z : 
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
(Dz.U.2009.43.346), 



 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U z 2015r., poz.1422 
j.t.), 

 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831), 
 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne (Dz. U. z 2017 r., poz.1332),  
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129) z 
późn. zm.).  

 regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IŻ.00-26-157/17 (do-
kument dostepny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl) 

 instrukcji sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających 
się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dokument do-
stepny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl) 

 
§3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty i dostarczy niezbędnych danych związa-
nych z realizacją przedmiotu umowy, które znajdują w jego posiadaniu i mogą mieć istotny wpływ 
na poprawne wykonanie zamówienia. Przekazanie dokumentów odbywać się będzie wg wzajemnie 
ustalonego harmonogramu. 

2. Niezależnie od przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do 
zapoznania się z sytuacją faktyczną i wyjaśnienia wszelkich rozbieżności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i 
danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem wszelkich zo-
bowiązań umownych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 
poprzez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji 
otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy.  

 
§4 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie -drogą e-mailową, o zaistniałych prze-
szkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów bezpośrednich po stronie Wykonawcy będzie …………………… 
……………………………………………………………………………………………………… . 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów bezpośrednich po stronie Zamawiającego będzie Małgorzata 
Dymek, pracownik Starostwa.  

 
§5 

1. Strony ustalają, że obowiązującym ich terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień 1 marca 
2018 roku. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie protokołu odbioru końcowego.  
3.  Dokumentacja objęta zamówieniem  ma być sporządzona w wersji papierowej po 3 egz. każdego 

rodzaju i elektronicznej po 2egz. (format: pdf, pliki o maks. objętości do 7 MB lub w formacie 
określonym dokumentacją konkursową RPO WŚ). 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiąza-
ny jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia 
Wykonawcy.  

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostało ustalone na podstawie oferty Wy-
konawcy i wynosi łącznie netto ……………zł brutto …………….zł, słownie:…………………. 
……………………………………………………………………………………………………. .  



2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wypłacone zostanie wykonawcy w –II-
transzach: 
 I transza w wysokości 75 % zostanie wypłacona, po przyjęciu przez Zamawiającego opraco-

wań objętych umową,  
 II transza zostanie wypłacona po uzyskaniu informacji o zakończeniu oceny merytorycznej 

wniosku złożonego do konkursu RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17. 
3. Podstawą do zapłaty transzy I będzie protokół zdawczo-odbiorczy. Postawą do zapłaty II transzy 

będzie brak uwag Instytucji Zarządzającej RPO WŚ.  
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na podstawie faktur, w terminie 14 dni od dnia ich 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 
 

§7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; 
 za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru- w wysokości 0,1% wyna-

grodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia; 
 za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 0,1% wy-

nagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyzna-
czonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową: 
 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Za-

mawiający - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 
3. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury Wykonawcy, w oparciu o 
zapis protokołu odbioru. 

4. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające w sytuacji gdyby wartość 
szkody przekraczała wysokość kary umownej  

 
§8 

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy objęty jest prawem autorskim.  
2. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw 
majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na po-
trzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i teryto-
rialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczegól-
ności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, 
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i 
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwa-
nych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym pra-
wem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksplo-
atacji wskazanych w ust 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 
wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawia-
jącemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w 
całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje kom-
puterowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 



4. wprowadzanie do pamięci komputera, 
5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębior-

stwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7. najem, dzierżawa, 
8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmia-

rami i kosztorysami inwestorskimi, 
9. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania, 
10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4. Postanowienia ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust 2  może następo-
wać w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, 
w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, 
po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z rosz-
czeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naru-
szenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w po-
stępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   

3. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niema-
jątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia.   

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w niniejszym §  nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przej-
ście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
§9 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego 
przez obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spo-
ry powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom po-
wszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


