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z dnaŻ9 stl'cznla 200zĺ rokLr Prarł,o zamóri'ień

Załącznik nr 3
do zapytania ofeftowego nr BUZ.27 1 .1.2,2020

z dnia 16 01 .2020 r.

przeprorr'adzone \\' zrr'iązku z treścią art. 4 pkt 8 ustar.r'r'
publicznr,ch (Í.i.Dz U zŻ0l9 r. poz. 1843)

s
1 W1'konanie Grnirrnęj Ervidencji Zabi'tkórv 'ĺl, oparciu o Ustarvę z drua 23 lipca 2003 r' o ochĺonie zabr{kórv

i opiece rrad zabł1kauli (t.j. Dz. U 'ĺ' 2078 r. poz Ż06'7 ze zrn.)' Rozporządzenie Míristra KrrltLrry'

iDżedzictwa Narodos'ego z dnia 26 rnaia 201l r. rv sprarł'ie prorł'adzenia rejestru zbr1kórr: kĺajorvej.
ĺ.oieu'ódzkiej i gĺnirurej erł'iderrcji zab1'tkórł' oraz kĺajorr'ego ł1'kazu zab1'tkóĺ' skradzionr'ch lub
rq,rr'iezion1'ch za gĺarucę niezgodnie Z pra\\'en (Dz'.U. z20II r.' nr l13 poz. 66l) rľľaz z aktarlri znrieniajacr-nri

oraz irrstnrkcię opraco'ĺvania kart adľesotł'1'clt Gluirurej Erł idencji Zabr1kórv rł1danej przez Narodorłr InsĘ'tut
Dziedzictq'a Naĺodorvego lv Warszarvie.

z. Wr'konarrie Gnúrrnego Progratntt opieki nad Zab1.tkanri ďa Glnirr1' Stara Kornica na lata 2020 - 2023, zgodrrie
zUstarvązdĺia23 lipca2003ľ oochĺoniezab1tkórviopiecenadzab11karni(t.j.Dz.U'z2018r.poz'Ż067
ze zĺn.).

opracorł'anie rviĺno urr'zględniać wskazarria zarvaĺte tł'poradnil<u tnetod1'czn1'rn dla opracorr'ania Gnrirulego
progranu opieki nad zab1.tkanrt u1'dan1'm przez Kĺajorr1,ośrodek Badai i Dokulnentacji Zabltkótł'. a rł'ięc:

o podstaul pralrne opracorvania glnirurego programr opieki nad zabllkarni:
. urvarultkorr'ania prarvlre oclľon1' i opieki nad zab1'tkaĺni u'Polsce;
r stratęgiczlre cele polit'r'ki paristlr'a rr' zakresie ocluon1.zabrtkór,r' i opieki nad zab1'tkanti;

. relacje glnirrnego progralnu opieki rrad zabr1katni z dokulnentanri rĺ1'konarr1-nri tra pozionlie
rvojerł'ództrł'a i poĺviatu, spójnego z Kĺajorrlrn prograneln ochĺon i opieki rrad zabýkalni;

o tttl'aľLrnkorr-alria zerr lrętrare i rr err tlętľzne ochronr' clziedzichva kulttlrotł'ego (relacje gnrinnego progranru

opieki rraĺl zabrtkalni z dokunrentani tlr'konal5-nri tra pozionrie gnúri - arnIiz;t dokurnentór,ĺ'

programo\\J.ch grrunv);

e clrarakteĄ'st1.kę zasobólr' i analiza stanu dziedzictlva i lo'ajobrazu kulturorr'ego gmin1'. tj krótkl zan s

lristorii obszant gĺrrinr_ kra.jobraz ku1turorr'1'. zabvtki nierucholne, zab1'tki ruchotne, zaĘtki
aĺcheologiczne, zabrtki lr' zbioraclr lrrttzeahr'l'ch i irulvclr. dziedŻctrr'o nietnatęrialrre; zab1'tki objęte

prtrrvn1.lrri fortnarni oclľotn' zab1'tki tt glninnej e'ĺvidcnc_ji zab1.tkó'ĺł, zabr1ki o trajr.r1'ższ1'nr znaczeníl
dla gĺnirr1' pozosta.jąc1'nri rr zakĺesie zadań gnrinr';



. ocel1ę stanu dz'ięĺlzictrł'a kultuľorr.ego grnirl-. ala]iza szĺĺrs i zagroŻeí;
o zaĺoŻrcnia progranlo\l e (pľio4tet1' progIalntl opieki' kicrunki dz.ialaľprogmlnll opiekĺ, zadania prograrnu

opieki) instmrneng' realizacji progratnu opieki nad zabrlkalni;
o Zasad}' ocęnr' realizacji progratnu opieki rrad zabi1karu, Źródła ĺrrransouania progĺanru opiekr nad

zab11kalni. realizację i fitransorr,'anie przez gnĺrrę zadari z zakresrt ochĺory zabltkórr.

3 . Wvkolrarvca zobolviązanr. jcst do:

. u4'skania akceptacji Maz-orvieckiego Wolervódzkiego Konsenłatora Zab1.tkórv sporządzonej Glnirurej
Ervidenc,j i Zab1tkórv ;

. rrzgodnienia treści Grnirrnego Progranru opieki trad Zabr1kanri dla Gnrinv Staľa Konica na lata 2020-
2()23 oraz uzł'skania po4t'B'nęj pisenrnej opirrii Mazorrieckiego Wojerĺódzkiego Konsenł'atora
Zab1tkórv;

. spoľZądzetrie stoso'ĺltrego projektu uclrrł'ah' \\taz 7. uzasaĺlnienierrr dla Radv Grnirr1. Staĺa Kornica,
lv sprarł'ie pI4jęcia Gtninrrego Progmr-lru opieki nad Zabrtkanri dla Grninv Stara Konrica rra lata 2020-
2023

s2
1. Wr'kotrarvca ośu'iadcza, Źe posiada środki. dośrriaclczeníe onz rłr'krľaliťrkołanr- i uprarr'nionr' personel

do rcelizac.ji przedmiolu unto\\ \.
2 ' W-r'konarr'ca zapoz.nał się z zaIożeúarni opisanvtni ł zapr1anitr oferto$l'm i nie ll,nosi do nich żaclnr ch urvag.

s3
l. Na prośbe Zanarr'iającego W1'konarr'ca Zape\\,ni rłglad rr reďizacię prac), na każdĺrn jej etapie.
2 Zalnalł iając5' zoborviązu.je Się do udŻelarria W1'konatr,cr. na .ĺe 8o zapr1anie, korrsrrltacji

i'ĺrł laśnieri dotr czącr'ch pľzednriotoĺ1.clt opracorr'ari.
3. Nadzór nad realizację ulno\\T' Ze stroĄ'Zalnarł.ia1ącego Spra$u|ą.

r Iĺerra Macieluk - lnspektor ds' inrrestvcji_ zanróu'ień publiczrr1'ch i budolr'nictrva, te1. 83 358-78-22. e-
mail ; prz'etaĺgiíł)kornica. org

o Adriarr Pietnrczuk - Inspektor ds. ochrolrr' środorviska, tęl. 83 358-78-22. e-nrail:
ochrolra. srodorł,iska(alkornica' oľg

1. Nadzór nad realizacja runo\\l' Ze stron)' Wr.konauc.r spra\\'uJe:

$4
1. Wr'konatl'ca ośrriadcza. Źe rvs4'stkie lnogące stalrou,ić przedlniot pralł,autorskiclt rrłrriki prac prz\.goto\\ane
ĺ ratnach ninie1sze.j tllno\ll będą on'ginalne bez niedozrł'olotq,ch z,apoŻ:,czeli z rrtrr.oľórv osób trzeciclr oraz nie
będa nanszać prarv przlslugując}'clr osobon tĺz'eciln. \\ t\'|u \\ szczególności praĺ autorskic]r irrnrch osób'
2' W1'konalł'ca ośu-iadcza. że będą tnrr przr'slttgirľaÓ rr pelni autorskie prarva lnajątko\\,e \\.roztllnielúu usta\\)
z drúa,ł lutego l99-ł r. o prarr,ic atrtorskirn i pratt'aclt pokre\\n\'clr (t.j'Dz U z 2018 t poz. lI9I zpoźn. nĺl)
do'irrrrikórł'prac. o któnch lno\\a \\ ust' l r,ĺ'peln\-ln zal<resie, bez żadnvclt ograniczeń lr"rb obciazeń naÍzecz
osób trzecich. r,ĺ' szczególności pralv autoľskiclr iĺnr'clr osób
3. Poprzekazaniuprz'ednriotrtlulroul',októn'rnno\\'a\\'$ l rrst 1i2.orazjegoprzrjęciubezzastrzeŻeĺlprzez
Zatnalĺ'iajacego lr'terĺninie 2l dni oĺl dIria przekazuia' lla Zalnarriającego pĺzeclrodzi tr,rarnach rrłlragrodzenia,
o któĺ1'ch lnowa \ł'$ 9 ust l unorw. lla cZaS nieokreślorrr' oraz'bęl' ograniczeń teł1oriďn}'clr calość atrtorskich
prarv nra-jątkogr'ch do rłĺlrikórr'prac. o któr1'ch lno\ra \\'rrst. l i 2 przr'gotorr'an\ch pzez \Wkorrarvcę u.ratnach
đzialaí określonl'ch rł'$l niniejszej urtrott'1. Przeniesienie auloľskich prarľ najątkorrl'clt do przedrniotu tllllo\\,\'
o któn ln no\\'a rr' $ l ust' 1 i 2, -jcst rórr noztlacate z pl'zcnicsíenienr lra Zarnarr,íająccgo l'ĺ lasności przekazan1,clr
egzenrp1arą-.
.ĺ Przeniesienie autorskich pľatĺ'nrająlkorrrclr do rł1ĺrikórt'prac. o który.clr no\\,a \ł trst. 1 obejnruje rłs4.stkie
Znane \\' chrvili zar,ĺ.arcia Utnorrĺ pola eksploatacii. a rl, szczegolnoścí:
a) zrł'ielokrotniarúc dorvolrrą tecluúką' tltrrt'alarlic_ kopiorr'arrie, rrprou adzalrie do parnięci konrptrteróu i sctrverórr
sieci kolnputeľorrr'c1r.

b) rr-r'starviaĺlie lr"rb publicz'ną prezentację (na ekrallie), rv Ęnr podc1-as selninĺľiórr i konfererrcji,
c) rn'koľz'l'staĺrie rv nralcrialach rr]'cla\rlricl\ch oľżrz rr'e uszclkicgo roĺlzajrr rnecliach audio - rrizlralnvclr
i kornputerouľch,
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d) prau'o do korzlstantaz.dziel rr'całości lrrb z częŚci otazicll łączetria z itrnvtni dzielami, opracoĺł'arria poptzez
clodaĺie róŻr1'clr elenrentórł; uaktuĺúnienie. rnodlf,lkację, tfunaczenię rra róŻne jęzvki, znrianę baru; okładek.
rvielkości i treści całości lub ich części'
e) publikacje i rozporvszeclnianie'iľ calości lub ĺ' części za ponrocą tl'izji lub fonii pľzervodorvej przez stację
nazienrną, nadarvanie za pośredrüctlr'enr satelíq., rórł'nolegle i integralrre nadarvanie dz'iel'aprzez iĺľą organizację
radiorł'ą bądź telerłi4,jrrą. trarrslnisję kolnputerorvą (sieć szerokicgo dostępu, Internet) łaczrie z utnł'alenienr
u'parnięci RAM oraz zezrvalarrietn na ttl'orzęnię i nadalł,anie konrpilacji.
5. W1'konarł'ca przenosi na Zaruatł'iajacego prawo do rłĺrażenia zgodv na ĺ'r.korranie zďeżrq'clr prarv autoľskich
do przednriotu unrorlT,

6. Przervidziane rrĺnagrodzenie za łrkorrarúe przednriottl unro\\J, obejnruje rórvnieŹ kor4''stanie przez
Zamarviającego Z pra\ł'autorskiclr. o któr-r'ch nrowa poł1'żej

ss
l' W'r'konarł'ca prz'ekaŻe Zatnarviającenru:

o Gĺuirľu Eu'iderrcję Zabrtkórv - rľ ilości: rr'ersja papieľorĺ'a _ l egzenrplarz, edr1orł'alna rłers-ja

elektĺoniczna _ l szt (pl1'ta CD_ DVD):
r Gtnitulr' Progľan opieki nad Zab1ĺkanri Grnirry' Mieroszó'ĺł \\' ilości: rvers.ia papierorva

- 2 egzeĺnplarze oľaz ed1torľalrra rľersia elektĺoniczra _ l szt' (phta CD' D\aD)
2 odbiór doktlnrentac.ji zostanie potrľieĺdzol4' protokołenr zdarł'czo - odbiorcą.ĺl podpisarr1,Il7 przęZ

przedstarvicieli obu slĺon.

s6
l. Ternin roz.poczęcia zarrrórł'ieĺria ustala się na dzieri zau'arcia niniejszej unro\lf '

2. Wvkonarvca zoborviązuje się do zľealizorł'ania przeůniotrr nilúejszej tllno\\)'rr- terlninię do 20.04'2020 r'

3. Za Íenniĺ realżacji ulno\łl urł.aża się pr4iecie przedtniotu uno\\J., o któryln lno\1'a lv $ l ust. l j 2, bez
zasÍrzeżęĺ.

s7
Stronr postanarriają, że ĺ'szelkie poprau'ki zaistniďe \ľ opraco\\'alriac1r do lnonenttl uclrrł'alenia przez Radę Gninĺ
Staĺa Konrica_ W.r'konarľca nalrosi 'iľe rłłastry.n zakĺesie i tta kosz.t rvlasn1,, rľ ranraclr rv1,'lragĺodzenia określonego tł'

s\ 9 tlrnorł}.

s8
l. Dokrrrnęnt grł'aranc5jnr stalrolt'i lrirriejsza tllno\\:a.

2. W1'konar,r'ca rrdziela 2-l nriesięczne-l gs'ararrcji jakości rra dokulnęntację stanorviącą przednriot unorł_ĺ-" li-
czoną od dlia odbioru dokLlrnentacji stanorviącej przednÍot tllno\\a'.

3. Zamarł'iającr' nrożę dochodzić roszczen z $1uhr grłaranc.ji jakości takŹe po terrrrinie okĺeślor4'nr
rv rrst. 2 jeŹeli reklanorvał rr'adę dokunrerrtacji przed uphrľen tego tennítru.

4. W okĺesie grvaranc-ji rw'konarvca jest zobolľiązan1' do rrieodplatnego tlsurvania $'ad lv przedrniocie ulno\1']''

_5. Zamarriając1' porł'iadarnia pisctrrnie rł'1,konarł'cę o lvadach rl'przednriocie unrorłl' strł'ierdzot5.ch rł' okĺesie
g}ł'aranc-ll.

6. Wr'konarl,'ca zoborviązarr1, jest do usunięcia zgloszonvclr przez Zalnaviającego rlad ł tęnninie \łYZnacZo-
n\ ln przez Zanarr'iającego.

1 ' Jezeli Wrłorralľca nie usunie rrad rr' \\n'Znaczonln ternrinie. to z'arnarviajt1c1' nroże zlecić iclr rtsurięcie
na koszÍ rłrkonarľcv

8. Wszelkie kolrsekrrelrcje trsrrnięcia u,ad pľzednriotu ulno\Ę'ponosi W5'konal.t'ca.
()' Stronv przecúuŻają okres rękojnri z-a rr'acl1' na okres udzielonej grľaralcji.



se
t. Stron1-ustala-ją Że za rłr'konaĺie przedrrrrotu tltrrorr1'Zanrarviając.r zaplacl Ę'ĺkonarr'c-r' lr-łnagrodzenie

4'czałtorve ustalone na krł,otę zlot1'ch netto + '. .. VAT: złotĺch brutto (słorvnie:

.)
2 Podstarłą do zapłaĘ będzie faktura'tl1'starł'iona przez \$.kona\\'cę na Zanrar,ĺ'iającego' tj.: Gminę Staĺa

Kornica. Stara Kornica l9l. 08-20_5 Kornica, NIP: 496-02l -31-Ż5, REGoN: ()3023'7721.

3. Zarnar,ĺ'iająq. jest zoboĺ'iązanv do zapłah W1'konalľc)' rr1rragrodzenia rł tenrrinie 30 dni od drria otrzr,lnania
popratĺ'nie rr1statł'ione-j faktu4' . na rachrtnek bankorw rłskazanv rł'fakhrrzę.

s10
l ' W prą.padku nietenninor,ĺ'ego ĺ-r'konania zadania_ W1'konarr.ca zaplaci Zanrarł-iającenru kaĺę uno\ł'ną

u' rłĺ sokości 0 _ 5 
oń rvartości zanrórr'ienia za każd1' dzieri opóáuenia.

z. Za odstąpierrie od umorr1' przez'Zalnałliającego zpTz\C^'n, za które odpor,ĺ'iedzialność porrosi W1'konarł'ca.
Zanrarviającenru należa się ka4, unrol!ne rv rł1sokości 20oÁs:rynagrodzenia ulnolvnego.

3. Za odstąpienie od unrorł-r- pÍzez W1'konaĺ'cę zprTíCZyn, za którę odpou'iedzialność ponosi Zarnar,ĺ'iajacr.,

W1'kotla'ĺr,cr' nalezą się ka4' unrolvtre rv r!]'sokości 20%, r'v1'rragĺodzerua rĽno\T[ego.
4' Jeżęli kaľa rrie poĘłva poniesionej szkody, stroni' moga doclrodzić odszkodorvania uzLrpeŁÍającego.

s11
l' Zarnau'iając1'nroże odstąpić od unroll'y w razie istotnej znrianv okoliczrrości porvoclującej'

ze rł1.konanię unro\łl.nie leĄ, rv interesie publiczn,nr. czego nie moŻra bl1o przelvidzieć u'chl'ili zarł'arcia
umo\\l'.

2. Zarnalviającv może odstąpić od llrno\łl' u tertnilie lniesiąca od datl'' poĺzięcia rviadomoŚci

o okolicznościacl1 o któryclt nror,ĺ'a lv ust. l '

3' W przrpadku odstąpienia od unorłr: ptzez Zalrrarviającego W1'korrarvcv pĺą'shgrrje rł1rragrodzetrie

7'apracę rrykonane do dnia odstąpienia od urnorł1' ll'rł1'sokości propoĺcjonalnei do rłł'konarrego zil<resu.

$12
1. Spory porł'stale na tle realżacjí Utnorrł strory'poddają pod rozstr4ĺ'gnięcie sądórv porłszechn1-clr

rvlaścirł1'clr dla si edzĄ' Za lna r'ĺ'iaj ące go.

2. W spra'ĺr.ach nielrregulorvar5-ch Utnorl'ą stosuje się przepisv usta\\J' z dnia 23 lipca 2003 r. o ochĺonic
zabr1kórv i opiece nad zab1tkarni (tj Dz. U. z 2018 t' poz' 2067 ze zm') oraz ustau\ z dlia 23 krł,íętnia 196.ł

r' - Kodeks cr'rrilrq, (I.j. Dz. U. z 2019 r. poz. l I15 z pőźn. nn.).
3. Wszelkie zmian1'ninieisze.i Urrrorłĺ u'ĺ'nragają fonn1,pisenrne.j pod ry.goreln nierł'aŹności.

4. Unroĺ'ę sporządzono rł, trzech jednobĺzniącyclr egzenrplarzach- clrĺ'a egzenplaĺze dla Zanrarviającego

í jeden egzenpLarz dla W1'konarł'c1.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA


