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PROKURATURA OKRĘGOWA 

WY DZI AŁ
B U D Ż E T O W O -A D M IN IS T R A C Y JN Y

ul. Hetmańska 45 d 
35-078 RZESZÓW, Skr. Poczt. 303 
Tel. 17 50 61 200 Fax. 17 50 61 203

PO VII WB 262.24.2021

R z e s z ó w ,  d n i a j l u t eg o  2021 r.

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty

w zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

1. Zamawiający -  Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078
Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci elektrycznych niskoprądowych
w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1) Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie publiczne dotyczy usługi opracowania kompleksowej (w zakresie 
wewnętrznych instalacji elektrycznych niskoprądowych: okablowanie strukturalne (OS), 
serwerownia, system telefonii VOIP, system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 
system kontroli dostępu (SKD), system telewizji przemysłowej (CCTV), system alarmu 
pożaru (SAP), system audiowizualny (AV), dokumentacji projektowej (projekty 
wykonawcze, przedmiary robót), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci 
elektrycznych niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy” oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji. 
Zamówienie obejmuje również opracowanie opisu zakresu robót, sporządzenie przedmiaru 
robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i kosztorysu inwestorskiego 
dla robót budowlanych obejmujących modernizację balkonów, malowanie zardzewiałego 
ogrodzenia od strony ul. Szkolnej, malowanie balustrad zewnętrznych, miejscową naprawę 
tynku na elewacji, malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy w obiekcie, malowanie 
stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych kod CPV:
71.00. 00.00-8 /Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne/,
71.32.00. 00-7 /Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania/
71.24.20.00- 6 /Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów/
71.24.80.00- 8 /Nadzór nad projektem i dokumentacją/

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia

2) Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.



3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:
W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
to wynika z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli 
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego, 
które posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń -  min. 1 osoba 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych oraz legitymują się aktualną przynależnością do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który odsyła do ustawy z dnia 22.12.2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu 
i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie 
warunku nie później niż na dzień zawarcia umowy. Zamawiający dokona formalnej oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub 
dokumentów załączonych do oferty.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 
do Zaproszenia.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz 
aktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB)

5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują faksem (numer faksu Zamawiającego: 17 50 61 203) lub drogą 
elektroniczną na adres: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie procedury-Pani Joanna Cynarska, nr telefonu: 17 50 61 254, adres mailowy: 
zamowienia@rzeszo w.po. go v. pl
2) w zakresie przedmiotu zamówienia -Pan Jerzy Ogorzałek nr telefonu: 17 50 61 250 
adres mailowy: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl
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6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium;
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7) Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu 
terminu składania ofert.

8) Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty w postępowaniu zgodnie 
z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów określonych w ust. 4 niniejszego 
Zaproszenia najpóźniej w dniu wyznaczonym jako data zawarcia umowy.

9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2021 r., 
w formie (zgodnie z wyborem wykonawcy):
a) na nr fax 17 50 61 203;
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl

10) Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą.
2. W cenie ofertowej winny zostać ujęte przewidywane koszty związane z realizacją 
zamówienia.
3. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym formularzem 
ofertowym.
4. Oferowane ceny jednostkowe są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:

Cena, zwana również łączną ceną brutto za wykonanie całego zamówienia -  
waga kryterium cena: 100% =100 pkt.
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
PC= CN/CB x 100 ,
gdzie: PC - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz powiadomi wszystkich wykonawców za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie.

13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia.

15) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zl , oraz 
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1740).

16) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
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”, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie z 
siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów, REGON 000000402, NIP 813-270- 
35-18, tel. 17 50 61 200, fax 17 50 61 203, e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie jest 
Pan Wojciech Pieniążek. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@rzeszow.po.gov.pl, a także pocztą 
tradycyjną pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie - Inspektor Ochrony 
Danych, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa sieci elektrycznych niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej 
w Dębicy” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na 
podstawie tej dokumentacji, sygnatura PO VII WB 262.24.2021, prowadzonym w 
trybie podstawowym;

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań przed zawarciem tej umowy i jej 
wykonaniem;

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze 
zgodnie z przepisami szczegółowymi.

d. art. 6 ust. 1 lit f  RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Zamawiającego.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.l ustawy z dnia 11 
września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.poz.2019 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem, 
wykonaniem i archiwizacją niniejszej umowy. Ponadto informuje się, że dane osobowe 
dotyczące Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób 
upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby, na które Wykonawca się powołuje 
w tym postępowaniu, będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 RODO;

mailto:sekretariat@rzeszow.po.gov.pl
mailto:iod@rzeszow.po.gov.pl


6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Wynika to bezpośrednio z 
przepisów ustawy Pzp i jest związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
również z ustawy Pzp;

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz powierzone podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia 
zawartej na piśmie;

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy;

10. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia 
danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą 
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO.

11. W związku z RODO, każda ze Stron oświadcza, że pozyskała od osób, których dane 
osobowe przywołała w niniejszej umowie oraz innych osób reprezentujących ją w 
procesie realizacji umowy, niezbędne zgody (jako administrator danych) na przekazanie 
tych danych drugiej ze Stron w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

12. Przekazanie tych danych jest równoznaczne ze złożeniem przez Stronę przekazującą 
oświadczenia, że jest uprawniona do: przetwarzania danych tych osób, przekazania 
danych drugiej Stronie umowy i upoważnienia drugiej Strony umowy do przetwarzania 
tych danych na zlecenie Strony przekazującej w zakresie niezbędnym do wykonania 
niniejszej umowy. Strona otrzymująca dane będzie przetwarzała otrzymane dane tylko w 
zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższą klauzulą informacyjną i ją 
zrozumiał.

17) Załącznikami do niniejszego Zaproszenia, stanowiącymi jego integralną część, są
dokumenty wymienione w treści Zaproszenia.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie wykonawcy
4. Wzór umowy



Załącznik nr 1 do Zaproszenia
PO VII WB 262.24.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej 
dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów robót) i kosztorysów inwestorskich w branży 
instalacji elektrycznych oraz opisu zakresu robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót oraz przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w branży budowlanej dla 
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci elektrycznych niskoprądowych 
w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

I. Zakres rzeczowy -  opis ogólny:
1. Obiekt Prokuratury Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 to budynek o pow. 649,14 

m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
2. Wykonana dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia dla 

robót tj. powinna mieć postać umożliwiającą zamawiającemu wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót przedstawionych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
które są przedmiotem niniejszego zamówienia. Opracowana dokumentacja projektowa 
powinna zawierać wszystkie niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych 
koniecznych do realizacji na jej podstawie robót oraz wystarczających do ich 
prawidłowego wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznej wiedzy budowlanej oraz służyć będzie do zlecenia wykonania całości 
robót nią objętych i określonych.

3. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 
również do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót, wykonywanych na 
podstawie opracowanej przez niego dokumentacji i określonego w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), bez 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

II. Przewidywany zakres rzeczowy prac dla których zostanie opracowana dokumentacja
projektowa:

1) Instalacje elektryczne:
Opracowanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla:
a) wydzielonej sieci elektrycznej przeznaczonej do zasilania komputerów, drukarek 

i urządzeń aktywnych,
b) systemu zasilania rezerwowego UPS dla urządzeń aktywnych w serwerowni, 

oraz instalacji niskoprądowych:
c) okablowania strukturalnego (OS),

-  Instalacja okablowania OS wykonana na bazie rozwiązań wykorzystywanych 
w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie polegających na instalacji systemu 
gniazd wymiennych ACO.



-  Okablowanie poziome spełniające wymogi minimum kat.ÓA ma być prowadzone 
miedzianym kablem typu:
■ S/FTP kat.7A, dla systemu z wymiennym interfejsem okablowania 

strukturalnego
■ U/UTP kat.ÓA Vari-MaTriX dla systemu modularnego (CCTV, KD, WIFI)

-  Okablowanie miedziane ma być realizowane poprzez moduły gniazd RJ45, 
wkładki wymienne oraz wtyki MPTL o wydajności:
■ Nieekranowane moduły kat.ÓA (system modularny);
■ Nieekranowane kat.ÓA wtyki MPTL
■ Ekranowane wkładki (lxRJ45)

-  Instalacja AP Wifi z możliwością wykorzystania systemu zarządzania 
Zamawiającego.

-  Wykonać należy również dedykowaną sieć elektryczną-komputerową z 
gniazdkami wyposażonymi w klucze zabezpieczające.

-  Punkt PEL składający się z konfiguracji (2xwkładka RJ45,lxwkładka 2xRJ45, 
2xdedykowane230V, lx230V).

-  Wykaz ilości punktów PEL oraz ich lokalizację wskaże Zamawiający
d) serwerowni (istniejące pomieszczenie na parterze budynku),

-  system dwóch klimatyzatorów o dobranej mocy pracujących w pracy 
naprzemiennej.

-  Stelaże rack 45U w celu montażu urządzeń aktywnych i pasywnych
-  Urządzenia aktywne na bazie rozbudowy sieci rozległej Zamawiającego w celu 

zarządzania całością z jednej konsoli centralnej znajdującej się w Prokuraturze 
Okręgowej w Rzeszowie. W tym celu konieczne jest zaktualizowanie/zakup 
licencji do systemu zarządzania HPIMC.

-  System zarządzania (konsole, HPIMC) i monitoringu środowiskowego,
-  Wykładzina antystatyczna,
-  Centralny UPS zasilający urządzenia aktywne w serwerowni oraz dedykowaną 

instalację elektryczną-komputerową. Należy dobrać odpowiednią moc. 
Urządzenie musi być wyposażone w kartę sieciową LAN RJ-45.

e) systemu telefonii VOIP,
Sieć YoIP winna działać w oparciu o okablowanie OS.

f) systemu włamania i napadu (SSWiN)
-  Zamawiający wymaga możliwości wpięcia centralki systemu do sieci 

komputerowej w celu zdalnego monitorowania oraz zarządzania strefami i 
dostępami.

-  System ma być wyposażony w przyciski antynapadowe zainstalowane we 
wskazanych pokojach.

g) systemu kontroli dostępu (SKD)
-  Zamawiający wymaga rozbudowy istniejącego systemu KD Siemens Sipass 

Integrated znajdującego się w posiadaniu Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. 
Konieczne jest dokupienie dodatkowych licencji i zastosowanie istniejących już 
rozwiązań.

-  Zamawiający wymaga dokonania przeglądu poprawności działania oraz 
rekonfiguracji systemu KD w zakresie m.in. uprawnień administratorów do 
poszczególnych grup dostępowych/jednostek.

-  Dostarczenie kart zbliżeniowych czystych bez nadruku mifare, okienek na karty, 
smyczy rozwijanych elastycznych ze zrywką typu JOJO w ilości 1 pakietu 100 
szt.

-  Wykaz przejść KD oraz ich lokalizację wskaże Zamawiający



-  Instalacja system domofonowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
h) systemu telewizji przemysłowej (CCTV)

-  Wymagane jest zastosowanie rozwiązania CCTV takiego jak posiada już 
Zamawiający.

-  Wykaz ilości kamer oraz ich rozmieszczenia wskaże Zamawiający
-  Podgląd z monitoringu w 2 lokalizacjach.

i) systemu alarmu pożaru (SAP)
j) systemu audiowizualnego (AV)

-  W skład systemu ma wchodzić m.in. rzutnik oraz ekran rozwijany automatycznie, 
zainstalowane na Sali konferencyjnej.

-  System nagłośnieniowy w postaci przenośnego jednolitego urządzenia, z 
wysuwaną rączką i możliwością transportowania na własnych kółkach. 
Wyposażone w 2 mikrofony bezprzewodowe, eąualizer, możliwość podłączenia 
USB, bluetooth itp.

2) Roboty budowlane:
Opracowanie opisu zakresu robót, sporządzenie przedmiaru robót, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i kosztorysu inwestorskiego dla robót 
budowlanych obejmujących:
a) przebudowę balkonów,
b) malowanie zardzewiałego ogrodzenia od strony ul. Szkolnej,
c) malowanie balustrad zewnętrznych,
d) miejscową naprawę tynku na elewacji,
e) malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy w obiekcie,
f) malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej.

III. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej:
1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy 

do wykonania której zobowiązany jest Wykonawca, obejmuje opracowanie:
1) dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów robót) w branży instalacji elektrycznych 
oraz opisu zakresu robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz 
przedmiaru robót w branży budowlanej, zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 

z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 

z 2020 poz. 1913 z późn. zm.),
c) 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 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.),

d) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 z późn. zm.)

e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

2) kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu



inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -  użytkowym (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

2. Zastosowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej materiały i wyroby, winny 
odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, w szczególności określonych w:
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 

z późn. zm.),
2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

215 z późn. zm.),
3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

155 z późn. zm.).
3. Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej, sporządzona zostanie w wersji 

papierowej i dostarczona Zamawiającemu w czterech (4) kompletnych egzemplarzach 
-  z wyłączeniem kosztorysów inwestorskich, które zostaną dostarczone Zamawiającemu 
w dwóch (2) egzemplarzach, wraz ze wszelkimi wymaganymi przez obowiązujące 
przepisy prawa opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, a ponadto zaopatrzona 
w pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i że zostaje wydana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Oprócz wersji papierowej, o której mowa w ust. powyżej Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu przedmiot umowy w wersji elektronicznej na płycie CD (wszystkie pliki 
zapisane w formacie „pdf').

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wprowadzenia zmian 
w opracowanej dokumentacji projektowej oraz wynikającej z niej części kosztorysowej.

7. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

8. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego własność wszystkich 
egzemplarzy opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej 
umowy.

9. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 
dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej 
umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub 
podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie").

10. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, bez konieczności 
składania przez Wykonawcę odrębnego oświadczenia, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących 
polach eksploatacji:
1) wielokrotna realizacja na podstawie dokumentacji określonej w niej inwestycji
2) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez 
dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez 
druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),



3) wprowadzanie do pamięci komputera,
4) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej 

sieci komputerowej,
5) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,
6) wykorzystanie do postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje przedmiotu 

objętego projektem, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów 
wynikających
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

7) dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w dokumentacji projektowej 
według potrzeb Zamawiającego

11. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich 
będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie 
dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części 
dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie 
oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym 
dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

12. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego 
w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

13. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

IV. Nadzór autorski
Wykonawca na czas realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie 
sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej, zobowiązany jest pełnić nadzór 
autorski, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Pełnienie nadzoru autorskiego 
powinno odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i w szczególności obejmować:
1. obowiązek kontroli i stwierdzania zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku 

wykonywania robót budowlanych,
2. uzgadnianie, po wcześniejszej akceptacji zamawiającego, możliwości i oceny 

zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projektach i zgłaszanych w trakcie realizacji robót przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, a jednocześnie nie naruszających uzgodnień 
zawartych w projekcie w zakresie instytucji i urzędów występujących jako 
uzgadniający w projekcie budowlanym,

3. usuwanie wad i uszczegóławianie projektów wykonawczych w trakcie realizacji robót 
budowlanych na żądanie i w terminie wskazanym przez zamawiającego,

4. udzielanie stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku 
wykonywania robót,

5. wizyty na terenie budowy na każde uzasadnione żądanie zamawiającego,
6. udział w naradach technicznych, po wcześniejszym wezwaniu przez zamawiającego
7. udział w odbiorze końcowym inwestycji, zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej 

uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej 
w trakcie realizacji.



Nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt (pobytów) na terenie budowy 
i konsultacji wynikających z potrzeb poszczególnych uczestników procesu budowlanego.



Załącznik nr 2 do Zaproszenia
PO VII WB 262.24.2021

FORMULARZ OFERTY

Dane WYKONAWCY

NAZWA:.............................................................

ADRES:............................. ..................................

NIP:.......................................................................

Nr telefonu:................................. /faksu:................................. /

e-mail:.............................................................

1. Odpowiadając na Zaproszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na: Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci 

elektrycznych niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy” oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej 
dokumentacji” - zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

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

słownie brutto:.......................................................................................................... zł.,

Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia we wskazanym w Zaproszeniu 

terminie tj. 60 dni licząc od daty podpisania umowy (termin wykonania przedmiotu umowy).

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą we wskazanym 

w Zaproszeniu okresie tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu 

zamówienia, obejmującej całość wykonanej dokumentacji projektowej nim objętej oraz że



akceptujemy, że uprawnienie Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady opracowanej 

dokumentacji projektowej wygasną w stosunku do jej wykonawcy wraz z wygaśnięciem 

odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na jej 

podstawie.

8. Następujące część zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom*):

9. W przypadku, gdy część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom, ponosimy 

pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.

10. Oświadczam/y, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w punkcie 16 zaproszenia.

11. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 

RODO 1 wobec osób fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu *.

*- Należy wykreślić jeżeli 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 .

1- rozporządzenie parlamentu europejskiego i radu (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.l).

12. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki **):

1) ...........................................
2) ...........................................

3 ) ............................

*) nie wypełnienie punktu oznacza, iż wykonawca zamierza zrealizować całe 

zamówienie siłami własnymi

**) numerowany wykaz załączników wraz z tytułami 

........................... dnia.........................

(pieczątka firmowa Wykonawcy) (własnoręczne podpis/y i pieczęcie imienne osoby
/osób/ umocowanej/umocowanych do 

reprezentowania Wykonawcy)



Złącznik nr 3 do Zaproszenia
PO VII WB 262.24.2021

Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, dres)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu : 
NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci 
elektrycznych niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy” oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej 
dokumentacji prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, oświadczam że nie 
podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

.........................., dnia
(miejscowość)

r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art................ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).



Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:......... ..................................... ..........

......... ................ , dnia
(miejscowość)

r.

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.........................., dnia
(miejscowość)

r.

(podpis)



Załącznik nr 4 do Zaproszenia
PO VII WB 262.24.2021

WZÓR - UMOWA NR 262.24,2021

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa sieci elektrycznych niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej 
w Dębicy” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na 
podstawie tej dokumentacji

zawarta w dniu ..........2021 r. pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie 
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d
którą reprezentuje:

Ewa Lotczyk -  Prokurator Okręgowy w Rzeszowie

i która oświadcza, że podmiot który reprezentuje posiada numer NIP: 813-27-03-518, 
Regon: 000000402, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a:

reprezentowanym przez:

1 )........................................ ................ - ......................................................

2 ) .........................................................- ......................................................
którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą 
zarejestrowaną
w ......................................................................................  pod nr: ................................
prowadzonym przez ................................................................................................................
oraz, że jest płatnikiem podatku VAT numer NIP: .....-.....-...... - , Regon:
................................ , zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w dalszej części
zwanych łącznie Stronami.

Niniejsza umowa zawierana jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości 
nie przekraczającej kwoty 130 000 zl w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie, oraz przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest usługa opracowania kompleksowej, w branży instalacji 
elektrycznych niskoprądowych, dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze, 
przedmiary robót), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i kosztorysów 
inwestorskich dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci elektrycznych 
niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy” oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.



2. Zamówienie obejmuje również opracowanie opisu zakresu robót, sporządzenie przedmiaru 
robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i kosztorysu inwestorskiego 
dla robót budowlanych obejmujących przebudowę balkonów, malowanie zardzewiałego 
ogrodzenia od strony ul. Szkolnej, malowanie balustrad zewnętrznych, miejscową naprawę 
tynku na elewacji, malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy w obiekcie, malowanie 
stolarki drzwiowej wewnętrznej.

3. Wykonana dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot umowy dla robót 
elektrycznych i budowlanych tj. powinna mieć postać umożliwiającą Zamawiającemu 
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
przedstawionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, które są przedmiotem niniejszej umowy. Opracowana dokumentacja 
projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych 
koniecznych do realizacji na jej podstawie robót oraz wystarczających do ich 
prawidłowego wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznej 
wiedzy oraz służyć będzie do zlecenia wykonania całości robót nią objętych i określonych.

4. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie również do 
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlano -  instalacyjnych, 
wykonywanych na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji i określonego 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. 
zm.), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne potrzebne 
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dysponuje odpowiednią ilością stosownie 
wykwalifikowanych osób.

§2
ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Przewidywany zakres rzeczowy prac dla których zostanie opracowana dokumentacja 
projektowa:
1) Instalacje elektryczne:

a) wydzielona sieć elektryczna przeznaczona do zasilania komputerów, drukarek 
i urządzeń aktywnych,

b) system zasilania rezerwowego UPS dla urządzeń aktywnych w serwerowni,
c) serwerownia,
d) okablowanie strukturalne (OS),
e) system telefonii VOIP,
f) system włamania i napadu (SSWiN)
g) system kontroli dostępu (SKD)
h) system telewizji przemysłowej (CCTV)
i) systemu alarmu pożaru (SAP)
j) system audiowizualny (AV)

2) Roboty budowlane:
Opracowanie opisu zakresu robót, sporządzenie przedmiaru robót, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i kosztorysu inwestorskiego dla robót 
budowlanych obejmujących:



a) przebudowę balkonów,
b) malowanie zardzewiałego ogrodzenia od strony ul. Szkolnej,
c) malowanie balustrad zewnętrznych,
d) miejscową naprawę tynku na elewacji,
e) malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy w obiekcie,
f) malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej.

2. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy 
do wykonania której zobowiązany jest Wykonawca, obejmuje opracowanie:
1) dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów robót) w branży instalacji elektrycznych 
oraz opisu zakresu robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz 
przedmiaru robót w branży budowlanej, zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 

z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 

z 2020 poz. 1913 z późn. zm.),
c) 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 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.),

d) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 z późn. zm.)

e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

2) kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -  użytkowym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

3. Zastosowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej materiały i wyroby, winny 
odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, w szczególności określonych w:
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 

z późn. zm.),
2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

215 z późn. zm.),
3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

155 z późn. zm.).
4. Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej, sporządzona zostanie w wersji 

papierowej i dostarczona Zamawiającemu w czterech (4) kompletnych egzemplarzach 
-  z wyłączeniem kosztorysów inwestorskich, które zostaną dostarczone Zamawiającemu 
w dwóch (2) egzemplarzach, wraz ze wszelkimi wymaganymi przez obowiązujące 
przepisy prawa opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, a ponadto zaopatrzona 
w pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i że zostaje wydana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.



5. Oprócz wersji papierowej, o której mowa w ust. powyżej Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu przedmiot umowy w wersji elektronicznej na płycie CD (wszystkie pliki 
zapisane w formacie „pdf').

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wprowadzenia zmian 
w opracowanej dokumentacji projektowej oraz wynikającej z niej części kosztorysowej.

8. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

9. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego własność wszystkich 
egzemplarzy opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej 
umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 
dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej 
umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub 
podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie").

11. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, bez konieczności 
składania przez Wykonawcę odrębnego oświadczenia, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących 
polach eksploatacji:
1) wielokrotna realizacja na podstawie dokumentacji określonej w niej inwestycji
2) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez 
dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez 
druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

3) wprowadzanie do pamięci komputera,
4) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej 

sieci komputerowej,
5) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,
6) wykorzystanie do postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje przedmiotu 

objętego projektem, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów 
wynikających

z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
7) dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w dokumentacji projektowej 

według potrzeb Zamawiającego
12. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich 

będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie 
dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części 
dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie 
oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym 
dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

13. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego 
w związku z wystąpieniem takich roszczeń.



14. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

§3
TERMINY REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:
1) opracowanie dokumentacji projektowej:

a) rozpoczęcie -  z dniem podpisania umowy,
b) zakończenie -  ustala się na 60 dni od daty podpisania umowy.
Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej następuje z dniem przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy w postaci kompletu projektów wykonawczych, 
opisu robót budowlanych, STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

2) pełnienie nadzoru autorskiego - do dnia podpisania przez Zamawiającego i wykonawcę 
robót budowlanych protokołu odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych 
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy :
1) odbiór wykonanej dokumentacji projektowej, o ile jest zgodna z umową i spełnia 

wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Z 
czynności odbioru przedmiotu umowy (zamówienia) zostanie spisany protokół zdawczo 
-  odbiorczy.

2) dokonywanie uzgodnień z Wykonawcą co do zakresu, rodzaju materiałów i urządzeń 
zastosowanych w dokumentacji projektowej,

3) zapłata ustalonej należności za wykonane prace, zgodnie z § 9 umowy,
4) zawiadomienie Wykonawcy, w przypadku gdy dysponent środków finansowych 

zawiesza Zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na jego 
rzecz, o takim zawieszeniu, w terminie 7 dni od otrzymania od dysponenta środków 
finansowych zawiadomienia o zawieszeniu.

§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia na obiekcie warunków 
wykonania zamówienia oraz konsultowania z Zamawiającym istotnych elementów 
mających wpływ na koszty i funkcję obiektu.

2. Wykonawca zobowiązany jest opisywać proponowane materiały i urządzenia 
z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-102 Prawa zamówień publicznych, tj. za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub 
pochodzenia.

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na 
pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury



przetargowej na wykonanie robót; termin na udzielanie odpowiedzi na pytania związane 
z dokumentacją projektową, ustala się na 2 dni od daty wystąpienia Zamawiającego.

4. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót, materiałów 
lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
opracowanej dokumentacji projektowej -  Wykonawca w ramach niniejszej umowy, 
zobowiązany jest do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, 
pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.

5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, profesjonalnie, dobrze jakościowo, bez wad i niedoróbek, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, odstępstw, sprawdzeń 
i odbiorów,

3) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje,

4) usunięcie wad dokumentacji, w tym usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień 
bądź wprowadzenia w niej innych zmian -  w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej 
dokumentacji przez Zamawiającego -  bez dodatkowego wynagrodzenia.

§6
NADZÓR AUTORSKI

1. Wykonawca, na czas realizacji robót wykonywanych na podstawie sporządzonej przez 
niego dokumentacji projektowej, zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego 
określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt (pobytów) na terenie budowy i konsultacji 
wynikających z potrzeb poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz na każde 
wezwanie Zamawiającego.

3. Pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności winno obejmować:
1) obowiązek kontroli i stwierdzania zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku 

wykonywania robót,
2) uzgadnianie, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, możliwości i oceny 

zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projektach i zgłaszanych w trakcie realizacji robót przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, a jednocześnie nie naruszających uzgodnień 
zawartych w projekcie w zakresie instytucji i urzędów występujących jako 
uzgadniający w projekcie budowlanym,

3) usuwanie wad i uszczegóławianie projektów wykonawczych w trakcie realizacji robót 
budowlanych na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

4) udzielanie stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku 
wykonywania robót,

5) wizyty na terenie budowy na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego,
6) udział w naradach technicznych, na wniosek i zaproszenie Zamawiającego,
7) udział w odbiorze końcowym inwestycji.



4. W razie powierzenia przez Wykonawcę, wykonania części prac projektowych innym 
podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez tego 
podwykonawcę nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanych prac 
projektowych.

5. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego także za wadliwe wykonanie nadzoru 
autorskiego przez podwykonawcę.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot
umowy oraz bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest Pan/Pani 
....................................................tel........................

2. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego 
są:
1) Wojciech Pieniążek; tel. 17 50 61 258, e-mail: wpieniazek@rzeszow.po.gov.pl,
2) Jerzy Ogorzałek; tel. 17 50 61 250, e-mail: jogorzalek@rzeszow.po.gov.pl

§8
WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA FINANSOWE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają niezmienne w całym okresie ważności
umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:...............................zł brutto.

(słownie złotych:......................................................................................................  00/100)

Powyższe wynagrodzenie zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
2. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, jak również koszty wymaganych prawem 
ewentualnych uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu.

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie odbiór przez 
Zamawiającego kompletu opracowań stanowiących przedmiot umowy, potwierdzony 
protokołem zdawczo -  odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej.

5. Termin płatności faktur VAT wynosi 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.
6. Zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez 

Zamawiającego.
8. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach 

niniejszej umowy prace nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI ZA WADY
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego 
przedmiotu umowy.

2. Uprawnienie Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 
wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na jej podstawie.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową, 
która obowiązuje do upływu terminu rękojmi, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub braków w dokumentacji 
projektowej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin 
na ich usunięcie.

5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wady i braki w dokumentacji 
projektowej, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.

6. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę 
niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich 
Wykonawcę.

§10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca -  10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8 ust. 1 niniejszej 
umowy,

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy -  0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy,

3) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -  
0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

4) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi po upływie terminu, 
o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia 
umownego brutto.

3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może domagać się 
odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, na 
zasadach ogólnych KC.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego.

5. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§11



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności

2. Rozstrzygnięcie sporów wynikłych przy wykonaniu niniejszej umowy Strony umowy 
zgodnie poddają Sądowi Powszechnemu właściwemu wg siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy oraz do nie wykorzystywania dla 

własnych celów, wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, a związanych 
z metodą zlecanych prac jak też sposobem i techniką ich wykonywania. Zobowiązanie to 
dotyczy między innymi informacji technicznych, technologicznych, handlowych 
i organizacyjnych itp. Zobowiązaniem zachowania tajemnicy objęte są też informacje 
dotyczące Zamawiającego, a uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy, za wyjątkiem informacji opublikowanych, ogólnodostępnych 
i urzędowo podanych do publicznej wiadomości bądź też tych, które muszą zostać 
ujawnione ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


