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 Z A T W I E R D Z A M 

  

  

  

 

 dnia _________________ 2021 r. 

  

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego Zapytania. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019) Prawo zamówień 

publicznych w odniesieniu do usług dla zamówień sektorowych. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Opracowanie projektu budowlanego remontu komina stalowego w Ciepłowni w Kolnie wraz 

z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

szczególnymi niezbędnymi do zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych lub 

uzyskania decyzji pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kolnie. 

Szczegółowy zakres prac projektowych: 

1) Projekt rozbiórki istniejącego komina stalowego będącego w stanie awaryjnym z 

ociepleniem i  odciągami o wysokości 60 m npt oraz średnicy trzonu kominowego 

1200mm i , średnicy zewnętrznej komina D=1420mm Zamawiający informuje, iż 

dokumentacja projektowa istniejącego komina jest do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. Odciągi linowe powinny zostać zdemontowane. 

Z uwagi na przechylenie się istniejącego trzonu komina, podjęto decyzję o zastąpieniu 

istniejącego komina nowoprojektowanym  bez dodatkowych odciągów. Należy 

wykorzystać istniejący trójnóg. 

2) Budowa nowego komina stalowego o wysokości 45 m npt oraz średnicy wylotu 

1200mm wraz z dociepleniem wełną mineralną i wykonaniem płaszcza ochronnego z 

blachy aluminiowej. Dodatkowo należy przewidzieć zwiększone obciążenie od wiatru ze 

względu na możliwość zamontowania urządzeń antenowych.  

Nowy komin powinien mieć możliwość przedłużenia jego wysokości do 60 m npt przy 

ewentualnym nie spełnianiu wymaganych norm ochrony powietrza po planowanej 

rozbudowie Ciepłowni polegających na instalacji nowych źródeł ciepła. Projektowany 

trzon komina powinien zostać wzniesiony w miejsce istniejącego trzonu. 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

3. Przedmiar robót. 

4. Kosztorys inwestorski 

Projekt budowlany, STWiORB, Przedmiar robót powinien być wykonany w zakresie 

przewidzianym w Rozporządzeniu 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 

Kosztorys inwestorski powinien być wykonany w oparciu o Rozporządzenie 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. Nr 130 poz. 1389). 

5. W opracowaniu, o którym mowa w ust.1, zostaną zastosowane materiały, urządzenia i 

technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

6. Dokumentacja (ilościowo): 

1) 4 egz. kompletu dokumentacji w wersji papierowej. 

2) 1 egz. kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej pdf. 

7. Wykonawca winien opracować i wykonać projekt remontu komina stalowego w oparciu o 

wizję lokalną i ,,Analizę techniczną stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

emisją zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania paliw w instalacjach na terenie 

ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie, zlokalizowanej przy ul. Ciepłej 

1 w Kolnie” z lutego 2021 roku. Oryginał analizy technicznej jest do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1) termin rozpoczęcia usługi - po podpisaniu umowy; 

2) termin przygotowania oraz złożenia niezbędnych wniosków w celu uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych niezbędnych decyzji wymaganymi 

przepisami – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy; termin sporządzenia wniosku o 

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do 1 tygodnia od daty 

otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przesłania jej projektantowi. 

3) termin przedłożenia kompletnej dokumentacji Zamawiającemu celem uzgodnienia 

rozwiązań technologicznych - do dnia 30.05.2021 r. 

4) termin zakończenia usługi po wprowadzeniu ewentualnych poprawek, wytycznych 

Zamawiającego oraz otrzymaniu niezbędnych decyzji – 30.07.2021 r. 

Zamawiający przedłuży termin zakończenia usługi, gdy zajdzie konieczność opracowania 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Termin zostanie przedłużony o czas  

niezbędny do opracowania przedmiotowego raportu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko Zamawiający zleci na własny koszt. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej 

a) Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2.2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

b) Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie wykazu osób  stanowiący 

załącznik nr 3, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, z którego wynikać 

będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej: 

- dwóch osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 



VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w zaproszeniu. 

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl  

a faksem na numer:  (+48 86) 278 25 12 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Przemysław Banach, tel. 724 222 021,  

e-mail: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

2) w kwestiach merytorycznych – Tomasz Wiśniewski, tel. 723 555 353,  

e-mail: tomasz.wisniewski@puk-kolno.pl 

 

VII.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VIII.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto. 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie i 

oznakować w następujący sposób: 
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Opracowanie projektu budowlanego remontu komina stalowego w Ciepłowni w Kolnie 

nr sprawy:1/DEC/2021 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30.03.2021 r. o godz. 12.10 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: 

przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

9. Zamawiający informuje, oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

do dnia 30.03.2021 r., do godziny 12.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

VIII Zapytania.  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: 

przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert w formie elektronicznej ma data i godzina wpływu 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2021 r., o godzinie 12.10. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny oraz terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.puk-kolno.pl  informacje 

dotyczące: 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów: 

 „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

 

2. Powyższe kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
100% 100 

                             Cena najtańszej oferty 

C = ------------------------------------- x 100 x waga 

                            Cena badanej oferty 

 

3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 

podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona 

według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 



możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019) Prawo zamówień 

publicznych w odniesieniu do usług dla zamówień sektorowych. 

XIV. Pozostałe informacje.  

1. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert. 

2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny. 

XV. Klauzula RODO.  

1. 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 sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w PUK w Kolnie Sp. z o. o. –  

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A . Telefon 86 278 22 84,  

email: sekretariat@puk-kolno.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: ,, Opracowanie projektu 

budowlanego remontu komina stalowego w Ciepłowni w Kolnie” prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego.   

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych – Przemysław Banach - pod adresem e-mail: 

przemyslaw.banach@puk-kolno.pl. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania 1/DEC/2021;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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;  

6. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

7. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO, 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

OFERTA 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 
 

Opracowanie projektu budowlanego remontu komina stalowego  

w Ciepłowni w Kolnie 

A. A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: faks………………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………  

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ Z TYTUŁU 

WYKONANIA USŁUGI - Opracowanie projektu budowlanego remontu komina stalowego w 

Ciepłowni w Kolnie: 

A CENA OFERTOWA NETTO PLN 
 

VAT (Stawka podatku VAT) 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 

C. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

4) posiadamy kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 



6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest 

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

e-mail: ………...…….....……………..……....…. tel./fax: ...................................………………..; 

E. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

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

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

UMOWA NR …../DEC/2021 

 

W dniu ………………..2021 r. w Kolnie  

pomiędzy  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 

4A, NIP 291-02-07-503, Nr KRS 0000329830 zwanym dalej "Zamawiającym"  

reprezentowanym przez:   ……………………… 

a  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….  

zwanym dalej „Projektantem”   

 

została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie pt. „Projekt budowlany remontu komina 

stalowego w Ciepłowni w Kolnie”. 

2. Zakres  umowy obejmuje sporządzenie: 

1) Opracowanie projektu budowlanego remontu komina stalowego w Ciepłowni w Kolnie 

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi 

przepisami szczególnymi niezbędnymi do zgłoszenia przedmiotowych robót 

budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym 

w Kolnie. 

Szczegółowy zakres prac projektowych: 

a) Projekt rozbiórki istniejącego komina stalowego będącego w stanie awaryjnym z 

ociepleniem i  odciągami o wysokości 60 m npt oraz średnicy trzonu kominowego 

1200mm i średnicy zewnętrznej komina D=1420mm Zamawiający informuje, iż 

dokumentacja projektowa istniejącego komina jest do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. Odciągi linowe powinny zostać zdemontowane. 

Z uwagi na przechylenie się istniejącego trzonu komina, podjęto decyzję o 

zastąpieniu istniejącego komina nowoprojektowanym bez dodatkowych odciągów. 

Należy wykorzystać istniejący trójnóg. 

b) Budowa nowego komina stalowego o wysokości 45 m npt oraz średnicy wylotu 

1200mm wraz z dociepleniem wełną mineralną i wykonaniem płaszcza 

ochronnego z blachy aluminiowej. Dodatkowo należy przewidzieć zwiększone 

obciążenie od wiatru ze względu na możliwość zamontowania urządzeń antenowych. 

Przewidywany okres eksploatowania nowego komina to 20 lat. 

Nowy komin powinien mieć możliwość przedłużenia jego wysokości do 60 m npt 

przy ewentualnym nie spełnianiu wymaganych norm ochrony powietrza po 

planowanej rozbudowie Ciepłowni polegających na instalacji nowych źródeł ciepła. 

Projektowany trzon komina powinien zostać wzniesiony w miejsce istniejącego 

trzonu 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 



3) Przedmiar robót. 

4) Kosztorys inwestorski 

Projekt budowlany, STWiORB, Przedmiar robót powinien być wykonany w zakresie 

przewidzianym w Rozporządzeniu 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 

Kosztorys inwestorski powinien być wykonany w oparciu o Rozporządzenie 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. Nr 130 poz. 1389). 

3. W opracowaniu, o którym mowa w ust.1, zostaną zastosowane materiały, urządzenia i 

technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

4. Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.  

 

§ 2. 

Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy :  

1) termin rozpoczęcia usługi - po podpisaniu umowy; 

2) termin przygotowania oraz złożenia niezbędnych wniosków w celu uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych niezbędnych decyzji wymaganymi 

przepisami – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy; termin sporządzenia wniosku o 

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do 1 tygodnia od daty 

otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przesłania jej projektantowi. 

3) termin przedłożenia kompletnej dokumentacji Zamawiającemu celem uzgodnienia 

rozwiązań technologicznych - do dnia 30.05.2021 r. 

4) termin zakończenia usługi po wprowadzeniu ewentualnych poprawek, wytycznych 

Zamawiającego oraz otrzymaniu niezbędnych decyzji – 30.07.2021 r. 

Zamawiający przedłuży termin zakończenia usługi, gdy zajdzie konieczność opracowania 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Termin zostanie przedłużony o czas  

niezbędny do opracowania przedmiotowego raportu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko Zamawiający zleci na własny koszt. 

§ 3. 

1. Projektant oświadcza, że posiada odpowiedni zespół projektantów z niezbędnymi 

uprawnieniami do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Projektant ma prawo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innej osobie posiadającej 

niezbędne uprawnienia, jednakże Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

jej działania, jak i za działania własne.  

 

§ 4. 

1. Projektant zobowiązuje się dostarczyć opracowania w terminach określonych w § 2. 

2. Projektant wykona dokumentację w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami 

obowiązujących przepisów. 

3. Projektant zobowiązuje się przekazać dokumentację w siedzibie Zamawiającego w ilości: 

1) wersja papierowa – 4 egz.; 

2) wersja elektroniczna – 1 szt. na nośniku CD/DVD, pliki w formacie .pdf. 



4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznaczy Projektantowi 

nowy termin ich usunięcia z zachowaniem terminów i kar za nieterminowe wykonanie 

dokumentacji, określonych w umowie. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od jego 

dostarczenia przez Projektanta lub powiadomienia w tym terminie o okolicznościach 

uzasadniających odmowę podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 5. 

1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji, określonej w § 1 strony ustalają na kwotę   

netto:   ………………. zł 

podatek VAT : ………………. zł 

brutto:   ……………… zł (słownie: …………………………….). 

2. Przyjmuje się, ze Projektant uwzględnił w cenie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

Umowy na podstawie własnych kalkulacji i kosztów. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu kompletu 

dokumentacji i oraz faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

przedmiotowej dokumentacji. 

 

§ 6. 

1. Osobami uprawnionymi z ramienia Zamawiającego do bezpośredniego Kontaktu z 

Wykonawcą jest:  …………. 

2. Osobą uprawnioną z ramienia Projektanta do bezpośredniego Kontaktu z Zamawiającym 

jest: ………………………….., tel……………... 

  

§ 7. 

1. W przypadku niedotrzymania przez Projektanta terminów określonych w § 2 i § 8 ust.2 

umowy, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1,  za każdy dzień zwłoki.  

2. W razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 

ust.1 umowy. 

3. W razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje kara umowna w wysokości 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 

ust.1 umowy. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca na wykonane usługi, będące przedmiotem zamówienia udziela 

Zamawiającemu gwarancji, która kończy się po wykonaniu dokumentacji projektowej i 

zakończeniu realizacji robót budowlanych przewidzianych dokumentacją, lecz nie później 

niż do – 2 lat od przekazania dokumentacji dla Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia wady w projekcie budowlanym uniemożliwiającej wykonanie 

zamierzenia budowlanego, Projektant zobowiązuje się usunąć wadę w terminie 7 dni od 

powiadomienia przez Zamawiającego. 

 

§ 9. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli Zamawiający zmieni dane, na podstawie których Projektant realizuje prace będące 

przedmiotem umowy i wpłynie to w sposób istotny na zakres rzeczowy tych prac, Projektant 

ma prawo domagać się od Zamawiającego stosownej zmiany ustalonego terminu wykonania 

prac oraz wysokości wynagrodzenia. 



 

§ 10. 

1. Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny umownej, autorskie prawa 

majątkowe do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U z 2019r., poz.1231 ze zm.), powstałych w wyniku 

wykonywania dzieła, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie 

korzystania przez Zamawiającego z utworu (projektu – przedmiotu umowy) na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w całości lub w części oraz do nieodpłatnego 

korzystania z wykonanego dzieła przez Zamawiającego, w następującym zakresie: 

1) używania lub wykorzystania w całości lub części, 

2) rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wyświetlenie, 

3) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

2. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi 

prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego określonego w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje z dniem wypłacenia 

Projektantowi całości wynagrodzenia. 

 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dla każdej ze stron.  

 

 

 

Zamawiający     Projektant    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Zapytania 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pn.:   

Opracowanie projektu budowlanego remontu komina stalowego w Ciepłowni w Kolnie 

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

 

L.p. Imię i Nazwisko  

Informacje na temat kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień 

 (opis kwalifikacji musi zawierać 

informacje pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że 

Wykonawca spełnia warunek 

udziału w postępowaniu) 

1 2 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                              

......................................,dnia.....................                    
 

 

 

………………………………………………………  

      /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/  
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