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Powiat Kozienicki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Wykonanie pełnej dokumentacji 
wykonawczej obejmującej branżę budowlaną i instalacyjną na zadanie:  

1. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego po policji w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 15 

celem przystosowania do potrzeb Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 

2. Wykonanie projektu technicznego urządzenia terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Kozienicach. 

3. Wykonanie dokumentacji adaptacyjnej pomieszczeń magazynowych i świetlicy szkolnej na kuchnie i 

stołówkę w ZSP w Garbatce Letnisko. 

(Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2010r. Nr113 

poz. 759 z późn. zm.) 

Zamawiający – Powiat Kozienicki (26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28). 

Inwestor – Zarząd Powiatu Kozienickiego. 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

Propozycję cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres 

zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 

 Wykonanie  dokumentacji na zadanie:  1,  

Wykonanie  dokumentacji na zadanie 2,  

Wykonanie  dokumentacji na zadanie 3 

Ceny podane w propozycji cenowej należy podać  w PLN cyframi i słownie. Propozycja cenowa ma 

być w języku polskim zapisana czytelną i trwałą techniką. Zawarta cena ma obejmować każdą część 

zamówienia oraz całość zamówienia tzn zarówno wykonanie dokumentacji projektowej 

modernizacji budynku jak również projektu technicznego urządzenia terenu i projektu 

adaptacyjnego. 

2. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia jej podpisania do: 

-  Modernizacja budynku administracyjno-biurowego po policji w Kozienicach przy ul. 

Kochanowskiego 15 celem przystosowania do potrzeb Starostwa Powiatowego w Kozienicach do 

25.03.2013 r. 

-  Wykonanie projektu technicznego urządzenia terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kozienicach do 10.04.2013 r. 

- Wykonanie dokumentacji adaptacyjnej pomieszczeń magazynowych i świetlicy szkolnej na 

kuchnie i stołówkę do 22.04.2013 r. 

3. Kryterium wyboru propozycji cenowej: najniższa cena – 100% 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej 

obejmującej branżę budowlaną i instalacyjną na zadanie: Modernizacja budynku administracyjno-

biurowego po policji w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 15 celem przystosowania do potrzeb 

Starostwa Powiatowego w Kozienicach” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późn. zmian.) i zawierać będzie:  
    - Projekt budowlany i instalacyjny 

        - Przedmiary robót. 

         - Kosztorysy inwestorskie branży budowlanej i instalatorskiej. 

         - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

         -  Informację do planu Bioz. 

               -  Program funkcjonalno-użytkowy 

Budynek murowany dwukondygnacyjny o wymiarach 11x20 m. Modernizacja budynku obejmuje: 

termomodernizacja ścian budynku oraz dachu, wykonanie docieplenia i posadzki parteru, położenie 

płytek podłogowych na posadzkach obu kondygnacji, wykonanie modernizacji łazienek i 



wydzielenie dodatkowych dwóch łazienek, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana wymiennika 

ciepła, wymiana drzwi wewnętrznych z futrynami, wymiana oświetlenia pomieszczeń, wykonanie 

instalacji komputerowej i elektrycznej do niej, malowanie wszystkich pomieszczeń, modernizacja 

instalacji ppoż. 

Wykonanie projektu technicznego urządzenia terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kozienicach t.j. wykonanie dokumentacji urządzenia terenów zieleni, budowy 

ogrodzenie, ławki, ciągi piesze z kostki brukowej. 

Wykonanie dokumentacji adaptacyjnej pomieszczeń magazynowych i świetlicy szkolnej na kuchnie 

i stołówkę t.j. przebudowa w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

i przystosowanie pomieszczeń magazynowych jako kuchni szkolnej oraz świetlicy szkolnej jako 

stołówki – budynki murowane. 

5. Wykonawca składający propozycję cenową składa następujące dokumenty: 

- propozycję cenowa według załączonego wzoru (załącznik nr 1), 

- zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2). 

- kserokopie uprawnień projektowych do wykonywania przedmiotowego zamówienia 

- kserokopie zaświadczenia  o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

wymaganego przepisami  prawa budowlanego i ustawy „o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów  budownictwa oraz   urbanistów”. 

6. Opis sposobu obliczania ceny: 

- cenę  należy obliczyć w kwocie netto, dodać obowiązujący podatek VAT, następnie podać na 

formularzu cenowym cenę brutto i wysokość podatku VAT (załącznik nr 1).  

7. Cena wpisana na propozycji cenowej będzie obowiązywała przez cały okres realizacji usługi i nie 

będzie podlegać waloryzacji. 

8.  Stawka VAT będzie określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zmian.). 

9.  Termin złożenia oferty – 04.03.2013 r.  w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. 

Kochanowskiego 28 (pokój nr 1). 

Załączniki: 

1. Propozycja cenowa. 

2. Wzór  umowy.      

 

                                                                                                       ZATWIERDZIŁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1                                                                                                …………………………… 

                                                                                                                   (miejscowość i data) 

 

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

(pieczęć i adres wykonawcy) 

 

 

                                                                                       POWIAT KOZIENICKI 

                                                                                           Ul. Kochanowskiego 28 

                                                                                            26-900 Kozienice 

 

                                                 PROPOZYCJA CENOWA 

(Nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 4 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z 

późn. zm.).Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zadanie:  

„Wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej obejmującej branżę budowlaną i instalacyjną na zadanie: 

Modernizacja budynku administracyjno-biurowego po policji w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 15 

celem przystosowania do potrzeb Starostwa Powiatowego w Kozienicach oferujemy wykonanie zamówienia 

za kwotę: 

cena netto.................... zł,  podatek  VAT  ............. %    cenę brutto ............................zł 

 

  słownie: ................................................................................................................................. zł. 

Wykonamy w terminie do dnia 25.03.2013 r. 

na zadanie: Wykonanie projektu technicznego urządzenia terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kozienicach oferuję wykonanie usługi za kwotę w wysokości: 

cena netto........................ zł,  podatek  VAT  ............. %  cenę brutto ...........................zł 

 

  słownie: ................................................................................................................................. zł. 

Wykonamy w terminie do dnia 10.04.2013 r. 

 

na zadanie: Wykonanie dokumentacji adaptacyjnej pomieszczeń magazynowych i świetlicy szkolnej na 

kuchnie i stołówkę 

cena netto...................zł,  podatek  VAT  ............. %  cenę brutto ..........................zł 

 

  słownie: ................................................................................................................................. zł. 

Wykonamy w terminie do dnia 22.04.2013 r. 

 

Za całość zamówienia oferujemy: 

cena netto...........................zł,  podatek  VAT  ............. %    cenę brutto ..........................zł 

 

  słownie: ................................................................................................................................. zł. 

 

Oświadczam, że zawarte warunki umowy (wzór umowy) akceptuję i zobowiązuje się w przypadku przyjęcia 

mojej propozycji do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach. 

 

Załączniki: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

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

                                                                                             (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 



 

           UMOWA NR   …………….                                       Zał. Nr 2                             

                               zawarta w Kozienicach w dniu …………… 

pomiędzy: Powiatem Kozienickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego z siedzibą w 

Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28, REGON 670223155, NIP 812 190 76 83. 

zwanym dalej Zamawiającym  w imieniu którego działają: 

1. Janusz Stąpór – Przewodniczący Zarządu Powiatu Kozienickiego 

2. Józej Małaśnicki – Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego. 

przy kontrasygnacie Jadwigi Kręcisz – Skarbnika Powiatu Kozienickiego, 

a,: …………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: …………………………………………………… 

                                                                     § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie pełnej dokumentacji 

wykonawczej obejmującej branżę budowlaną i instalacyjną na zadanie: 

1) „Modernizacja budynku administracyjno-biurowego po policji w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 

15 celem przystosowania do potrzeb Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. 

2) Wykonanie projektu technicznego urządzenia terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kozienicach. 

3) Wykonanie dokumentacji adaptacyjnej pomieszczeń magazynowych i świetlicy szkolnej na kuchnie i 

stołówkę. 
2. Dokumentacja wykonana będzie w 4 egzemplarzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zmian.) oraz zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowymi zawierać będzie również: przedmiary robót i 

kosztorysy inwestorskie 

                                                               § 2 

 Termin realizacji przedmiotu mowy ustala się od dnia podpisania umowy  

Zadanie 1) do dnia 25.03.2013 r. 

Zadanie 2) do dnia 10.04.2013 r. 

Zadanie 3) do dnia 22.04.2013 r. 

                                                                 § 3 

Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się przekazanie kompletnej dokumentacji wraz ze wszystkimi 

załącznikami Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

                                                                § 4 

 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną brutto: …………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………….) 

                                                              § 5 

1. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej 

przekazanie Zamawiającemu w formie dokumentacji w minimum 4 egzemplarzach oraz w 

formie elektronicznej. 

2. Należność za wystawioną fakturę regulowana będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni po 

odbiorze dokumentacji i dostarczeniu faktury przez Wykonawcę, ze środków Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach. 

3. W przypadku wykonawcy wykonującego dwie lub trzy części zamówienia fakturę można wystawić po 

przekazaniu ostatniej wykonanej części zamówienia. 

                                                             § 6 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność dokumentacji z przepisami Prawa 

Budowlanego i z normami budowlanymi w zakresie zastosowanych technologii i materiałów.  

                                                        § 7 

     1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy w 4 egzemplarzach oraz w 

wersji elektronicznej. 

2. Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonywanego przedmiotu umowy wszelkie prawa 

wynikające z ustawy o prawie autorskim i jednocześnie zezwala Zamawiającemu na wielokrotne 

wykorzystanie przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego.  

3. Wykonawca przez cały okres realizacji adaptacji budynku będzie pełnił nadzór autorski w 

ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej. 

                                                           § 8 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem, którego dotyczy niniejszy przedmiot zamówienia.. 

                 § 9 



Materiały przewidziane do wbudowania w projektowanym obiekcie powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie  „Prawo 

budowlane”.  

                                                          § 10 

Zamawiający niezwłocznie udostępni Wykonawcy niezbędne informacje i posiadane dokumentacje do 

wykonania przedmiotu umowy oraz udostępni Wykonawcy budynek celem przeprowadzenia 

inwentaryzacji i oględzin.  

 

                § 11 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne; 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

    § 12 

1. Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności 

pieniężnych, przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących 

zasad. 

2. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

    § 13 

1.W razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy, której jakość nie odbiega od wymagań Zamawiającego. 

2.W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

                                                      § 14 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu     Cywilnego. 

2.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Rejonowy w Kozienicach.  

  § 15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony , pod rygorem nieważności. 

  § 16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po 1 dla Wykonawcy i  dla Zamawiającego. 

 

      ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 

 

     

 

 

 

 


