STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11,
www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,
PN-EN ISO 9001:2009

Słubice, dnia 14.10.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie audytów
energetycznych budynków użyteczności publicznej proszę o złożenie oferty cenowej.
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego budynku:
1) Po byłym internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach znajdującym
się przy al. Niepodległości 23 w Słubicach.
2) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. znajdujący się przy ul. Rzepińska 8
w Ośnie Lubuskim
3) Audyt Energetyczny ma spełniać wymagania określone w:
1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.)
2) Ustawie z dnia 28 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.
z 2014 r., poz. 712 z późn. zm.).
Ponadto audyt energetyczny należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności
zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami.
Charakterystyka obiektów objętych audytem energetycznym:
1) budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych zlokalizowany
jest przy al. Niepodległości 23 w którym mieści się m .in. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Słubicach
Podstawowe parametry określające wielkość budynku:
Powierzchnia zabudowy:
2 250,47 m2
Wysokość:
9,98 m
Ilość kondygnacji:
3
W budynku tym mieści się m. in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
oraz pracownia nauki – technik żywienia. W części jest to budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, wybudowany na planie podobnym do litery „H” o nieregularnej bryle.
Ściany zewnętrzne budynku są ocieplone styropianem grubości 8 cm.
Pozostałe informacje:
a) Zamawiający dysponuje inwentaryzacją ww. budynku tj. dysponuje z wymiarowanymi
rzutami poziomymi.
b) Budynek zaopatrywany jest w ciepło z sieci ciepłowniczej,
c) Ciepła woda użytkowa w tym budynku przygotowywana jest z wymiennikowni,
d) Ww. budynek jest zaopatrywany jest także w c. w. u. z kolektorów słonecznych
zainstalowanych na innym budynku.
e) W ww. budynku brak jest centralnego systemu chłodzenia. Lokalnie w wybranych
pomieszczeniach zainstalowane są klimatyzatory.
f) Po roku 2011 nie były wykonane żadne prace termomodernizacyjne.
2) budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. znajdujący się przy
ul. Rzepińska 8 w Ośnie Lubuskim

Podstawowe parametry określające wielkość budynku:
Powierzchnia zabudowy:
1 520 m2
Powierzchnia użytkowa budynku: 3 500 m2.
Kubatura
12 250 m3
Wysokość:
10,8 m
Ilość kondygnacji:
3
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej o
gr. 38 cm., strop nap piwnica ceramiczny. Konstrukcja dachu drewniana, pokryta blachą.
Pozostałe informacje:
a) Zamawiający dysponuje inwentaryzacją ww. budynku - natomiast jest to dokument złej
jakości (brak możliwości odczytania większości danych),
b) Budynek zaopatrywany jest w ciepło z kotłowni – kotła gazowego,
c) Ciepła woda użytkowa w tym budynku przygotowywana jest z kotłowni gazowej,
d) Ww. budynek brak jest odnawialnych źródeł energii.
e) W ww. budynku brak jest centralnego systemu chłodzenia
f) Po roku 2011 wymieniono 11 okien w budynku.
4) Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie audytów energetycznych obiektów
pod względem m. in.:
a) ustalenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych,
b) ustalenia sprawności systemów ogrzewania,
c) opisaniu i wykonaniu pomiarów systemu wentylacji,
d) wykonaniu charakterystyki energetycznej budynku,
e) zbiorcze zestawienie i ocena obecnego stanu istniejącego budynku,
f) charakterystyka źródeł ciepła systemu ogrzewania i wentylacji,
g) charakterystyka systemu podgrzewania wody,
h) określenie wskaźników emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów budynku,
i) ustaleniu opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie (w dniu sporządzania audytu),
j) zaplanowanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacji,
k) opracowanie sposobów zmniejszenia zużycia energii,
l) oszacowanie opłacalności każdej z metod i wskazanie najbardziej opłacalnej dla
danego obiektu.
5) Kompleksowy audyt energetyczny należy dostarczyć w 3 egz.
PRIORYTETY DOTYCZĄCE OPRACOWANIA AUDYTÓW W KONTEKŚCIE UZYSKANIA
DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU „RPO – LUBUSKIE 2020”
1) Przy opracowywaniu audytów energetycznych i projektów termomodernizacji obiektów
kluczowe będzie dostosowanie ich do kryteriów oceny projektów w ramach RPO – Lubuskie
2020. Podstawowym kryterium podlegającym ocenie będzie kryterium efektywności
kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych
nakładów finansowych. Oprócz powyższego o wsparciu takich projektów decydować będą
także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np.
wielkość redukcji CO2). Wzmocnieniu efektów projektów służyć będzie wdrożenie
inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie
informacyjne i komunikacyjne).
2) Audyty energetyczne powinny zawierać kryteria dotyczące efektywności energetycznej
ujęte w Dyrektywie 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii
i usług energetycznych. W zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej
budynków preferowane będą projekty charakteryzujące się najlepszą efektywnością
energetyczną, to jest projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%,
natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej
zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do
dofinansowania. W zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków
preferowane będą projekty charakteryzujące się najlepszą efektywnością energetyczną, to
jest projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z
zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność
energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
3) Głęboka, tj. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:
a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
d) przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
e) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
f) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie
efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby (potencjalne
usprawnienia powinny wynikać z audytu energetycznego sporządzonego dla danego
budynku), wsparcie może zostać udzielone na inwestycje polegające na modernizacji/
wymianie dźwigów osobowych oraz osobowo – towarowych, jednak wyłącznie jako element
kompleksowego projektu (koszty związane z wdrożeniem planowanych usprawnień, nie będą
mogły stanowić podstawowego kosztu całej inwestycji). Jednocześnie należy wskazać,
iż inwestycje związane z wyposażeniem w windy budynków dotychczas ich pozbawionych,
nie będą traktowane jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej
i w związku z powyższym, nie będą mogły uzyskać wsparcia w ramach Działania 3.2
Efektywność energetyczna.
W odniesieniu do wymiany źródeł ciepła mają zastosowanie następujące zasady:
1) Wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu
do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).
2) Inwestycje w tym zakresie powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi.
Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania
charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone
w przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią.
3) Inwestycje w kotły spalające biomasę, w związku z dodatkową emisją pyłu, będą możliwe
do realizacji pod warunkiem zastosowania wydajnych systemów spalania, czy efektywnych
systemów wychwytywania pyłów. W tym zakresie szczególnie będą brane pod uwagę
zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. U. UE L z dnia 11
czerwca 2008 r., Nr 152, str. 1) („Dyrektywa CAFE”) oraz przepisy krajowe traktujące o
ochronie powietrza.
4) Priorytetowo wspierane będę projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.
5) Wsparcia nie otrzymają projekty polegające na zainstalowaniu urządzeń grzewczych
zasilanych węglem.
6) Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność
energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których
wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń,
Preferowane będzie wsparcie udzielane poprzez ESCO - to jest podmioty będące dostawcami
usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu
energetycznemu. W zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu preferowane będą
projekty realizowane np. na obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska
ubóstwa energetycznego, projekty realizowane przez podmioty zarządzające mieszkaniami
socjalnymi lub w sektorze budownictwa socjalnego.
Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych, powinna zostać
sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków
chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych ptaków podczas prac
budowlanych. W przypadku konieczności zniszczenia schronień ptaków gatunków
chronionych należy zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie
stosownego zezwolenia, a także zapewnić tym ptakom zastępcze miejsca lęgowe. Podczas
prowadzenia prac wskazane jest zawieszenie budek lęgowych w miejscach, w których
dotychczas miały swoje lęgi ptaki gatunków chronionych. Termin i sposoby wykonywania tych
prac powinien uwzględniać okres lęgów, rozrodu i hibernacji gatunków chronionych. W
przypadku konieczności zamontowania kratek w otworach wentylacyjnych budynków,
uniemożliwiających ptakom powrót do miejsc lęgowych, z których korzystały w poprzednich
latach, inwestor winien zapewnić stosowne budki lęgowe.
Wsparcie w ramach Działania 3.2 mogą również otrzymać projekty będące kontynuacją
uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z podniesieniem efektywności
energetycznej, których przedmiotem było np. wyłącznie docieplenie budynku, czy wymiana

stolarki okiennej i drzwiowej. Będą to projekty stanowiące uzupełnienie inwestycji
wymagających kontynuacji, których celem będzie zrealizowanie zaplanowanych działań
wynikających z audytu energetycznego (np. włączenie do instalacji c.o. i c.w.u. odnawialnych
źródeł energii, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana kotłów na urządzenia o
większej sprawności itp.).
Dla projektów infrastrukturalnych z zakresu budownictwa wspieranych ze środków RPOLubuskie 2020, wprowadzone zostaną minimalne wymogi dotyczące efektywności
energetycznej lub też odpowiednie premie. Wymogi te zostaną określone w kryteriach wyboru
projektów.
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznych, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
1) poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie
przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
2) zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez
modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów
oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
3) instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
4) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz
wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza
wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych
gruntownej renowacji),
5) instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
6) instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach,
7) przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny
element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element
projektu),
8) inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie
efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.
W ramach RPO - Lubuskie 2020 mogą być realizowane projekty dotyczące budynków
publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i
jednostki organizacyjne, a także podmiotów realizujących przedsięwzięcia w wyżej
wskazanych budynkach będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE.
W ramach Działania 3.2 wsparcie uzyskają inwestycje związane z poprawą efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest samorząd
terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne. Identyfikacja optymalnego
zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana
będzie na podstawie audytu energetycznego, który będzie stanowił element projektu
wspieranego w ramach przedmiotowego Działania.
III. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
IV. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
IV. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty opracowania, dostarczenia).
V. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.

VI. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę
z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
VII. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 18 października 2016 r., do godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1) w wyznaczonym
terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl, fax: 95 759 20 11),
bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi Interesanta).
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
IX. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej, składamy następującą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
netto: ………………. zł (słownie: ………………………………………………...)
brutto: ………………. zł (słownie: ………………………………………………...)
w tym podatek VAT w wysokości …….. %.

2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
na
warunkach
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)
*Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

Umowa Nr …/16 (Projekt umowy)
zawarta w dniu …………….. 2016 roku w Słubicach pomiędzy Powiatem Słubickim –
Starostwem Powiatowym z siedzibą: ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-60085, reprezentowanym przez:
1) ……………………….. – Starostę Słubickiego,
2) ……………………….. – Wicestarostę Słubickiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ………………, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”.
1.

2.

3.
4.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawcą przyjmuje do wykonania kompleksowego audytu
energetycznego budynku:
1) Po byłym internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach znajdującym
się przy al. Niepodległości 23 w Słubicach.
2) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. znajdujący się przy ul. Rzepińska 8
w Ośnie Lubuskim.
Wykonanie audytu energetycznego ma spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r.
Nr 43, poz. 346 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2008 r., o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712 z późn. zm.).
Przedmiot umowy musi być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Zakres przedmiotu umowy wynika z oferty Wykonawcy złożonego w dniu ………..
2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości
przedmiotu zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, przeprowadzonym na podstawie § 14 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Starostwie Powiatowym w Słubicach, będącego załącznikiem do zarządzenia
Nr 42/14 Starosty Słubickiego z dnia 2 lipca 2014 r.

§2
1. Audyty energetyczne mają stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 uzasadniające potrzebę i opłacalność przeprowadzenia
działań termomodernizacyjnych. Zadaniem audytu energetycznego ma być określenie
zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności
z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii,
stanowiące jednocześnie założenia do opracowania niezbędnych dokumentów w celu
zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Oszczędność energii musi być wykazana
w sposób obiektywny, zgodny z dobrymi praktykami i aktualnym stanem wiedzy
technicznej.
2. Przy opracowywaniu audytów energetycznych obiektów kluczowe będzie dostosowanie ich
do kryteriów oceny projektów w ramach RPO – Lubuskie 2020. Kryteria oceny opisane są
w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego –Lubuskie 2020 (Oś Priorytetowa 3. Gospodarka Niskoemisyjna) dostępnego
na stronie internetowej http://rpo.lubuskie.pl.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kompletnego i zgodnego z
umową Przedmiotu umowy (dla każdego budynku) w trzech egzemplarzach papierowych i
jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, w terminie o którym mowa w § 3.

§3
1. Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie
30 dni od dnia podpisania umowy.
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu na
łączną kwotę ………………….. zł netto, plus Vat w wysokości … %, tj. łącznie
………………. zł brutto.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może ulec zmianie.
4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień
wydania bankowi przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo - odbiorczy,
podpisany przez przedstawicieli stron.
§5
1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi,
Wykonawca udzieli minimum 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Z tytułu udzielonej gwarancji
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub
wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi a także
wytycznymi Zamawiającego.
2. W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi,
Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia.
§6
1. Na mocy niniejszej Umowy, z chwilą jej podpisania, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego bezwarunkowo, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych do
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., 666, późn. zm.), wytworzonych na
potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie,
wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy oraz nośników, na
których utrwalono ww. utwory, a które to egzemplarze oraz nośniki Wykonawca przekaże
Zamawiającemu.
2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw
zależnych do utworów, zgodnie z postanowieniem ust. 1, będzie mógł korzystać z utworów
na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,
3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego,
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający,
5) wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,
6) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu na potrzeby
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
7) użyczenie, najem, dzierżawa,
8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie części lub całości, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

9) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji oraz
tworzenie nowych funkcjonalności utworu.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, nie jest ograniczone co do czasu
ani terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworów, o których mowa w ust.
1, i ich opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach
materiałów wydawanych przez Zamawiającego.
§7
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy będą kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % umownego
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej
dostarczenia,
b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % umownego
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu
na usunięcie wad,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może przenieść na inną osobę praw lub obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, ani dokonać cesji umowy w całości bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
§10
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo
i miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
1.
2.

§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

)

Wykonawca

