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Ogłoszenie nr 500207675-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.
Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.: „Przeniesienie
praw autorskich do dokumentacji technicznej wytworzonej do inwestycji z roku 1996 pn.:
„Aquapark Budowa Zespołu Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – ¬Usługowego Województwa
Legnickiego”, wraz z funkcjami towarzyszącymi” oraz z roku 2007 pn.: „Rozbudowa
Aquaparku w Polkowicach o kryty basen sportowy”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., Krajowy numer
identyfikacyjny 39060498000000, ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 76 746 27 70, e-mail biuro@aquapark.com.pl, faks 76 746 27 60.
Adres strony internetowej (url): http://aquapark.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Osoba Prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji technicznej wytworzonej do inwestycji z roku
1996 pn.: „Aquapark Budowa Zespołu Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – ¬Usługowego
Województwa Legnickiego”, wraz z funkcjami towarzyszącymi” oraz z roku 2007 pn.:
„Rozbudowa Aquaparku w Polkowicach o kryty basen sportowy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
L. Dz. 1443/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie praw autorskich w całości do dokumentacji
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technicznej wytworzonej do inwestycji z roku 1996 pn.: „Aquapark Budowa Zespołu
Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – ¬Usługowego Województwa Legnickiego”, wraz z funkcjami
towarzyszącymi” oraz z roku 2007 pn.: „Rozbudowa Aquaparku w Polkowicach o kryty basen
sportowy”, w następującym zakresie: A. dla „Aquapark Budowa Zespołu Rehabilitacyjno –
Rekreacyjno – ¬Usługowego Województwa Legnickiego”, 1) Projekt budowlany – architektura,
konstrukcja, zieleni zewnętrznej + wewnętrzna,, projekt wnętrz, instalacje sanitarne, technologia
obiektu, technologia uzdatniania wody, technologia węzła cieplnego, instalacja telefoniczna,
elektroenergetyka, stacja transformatorowa cz. architektoniczna + konstrukcja + cz. elektryczna,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja specjalistyczna, inst, wod.-kan,
konstrukcja – ściany piwnic, fundamenty, stan”0” fundamenty i ściany, stan „0” zbiornika
wyrównawczego, palowanie pod fundamenty stacji transformatorowej żelbetowy w osiach 11-13
H-L i 6-10 H-Ł, schody przy windzie, żelbetowa konstrukcja nadziemna, konstrukcja nadziemna
budynku zaplecza z opinią zabezpieczenia na szkody górnicze, proj. dachu drewnianego, hala
basenowa -elementy żelbetowe konstrukcji nadziemnej, konstrukcja ślizgów wodnych
zewnętrznych, fundamenty podpór pod ślizgi, wieża zjeżdżalni z przewiązką, taras zewnętrzny
do hali basenowej, konstrukcja niecki basenu zewnętrznego, sieci zewnętrzne – kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, odwodnienia terenu, sieci cieplnej preizolowane, drenaż
obiektu, drenaż odwadniający. 2) Drogi i ukształtowanie terenu, projekt zagospodarowania
terenu. 3) Projekty wykonawcze i projekty aktualizacji. 4) Pozostałej dokumentacji technicznej
nie wymienionej powyżej a wytworzonej przez Studio - A Pracownia s.c. Marek Pakuła,
Marzena Pakuła z siedzibą w Kielcach w ramach opisanych we wstępie inwestycji. B. dla
„Rozbudowa Aquaparku w Polkowicach o kryty basen sportowy” 1) Projekt budowlany architektura, architektura wnętrz, konstrukcja – konstrukcja budynku, adaptacja stropu nad I
piętrem, adaptacja stropu nad parterem, konstrukcja budynku łącznika, kotłowni, projekt
instalacji gazu, kotłowni gazowej, kanał czerpni powietrza, instalacji tranzytu ciepła, instalacja
ciepła technologicznego, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod. - kan., projekt
uzdatniania wody basenowej, wentylacja mechaniczna, instalacja niskoprądowa p.poż., instalacja
SAP, aranżacja instalacji wodociągowej dla i sanitariatów, instalacja słaboprądowa, sygnalizacji
alarmu pożaru, rozbudowa węzła cieplnego. 2) Zmiany do projektu wykonawczego – branża
budowlana. 3) Projekt zagospodarowania terenu, projekt drogowy, drenaż opaskowy. 4)
Pozostałej dokumentacji technicznej nie wymienionej powyżej a wytworzonej przez Studio - A
Pracownia s.c. Marek Pakuła, Marzena Pakuła z siedzibą w Kielcach w ramach opisanych we
wstępie inwestycji. Przeniesienie praw autorskich obejmuje autorskie prawa majątkowe,
przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego oraz zobowiązania się Wykonawcy do nie wykonywania przysługujących mu
względem utworów praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu
przysługujących mu praw autorskich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
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III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 180000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Studio A – Pracownia Architektoniczna s.c., Marek Pakuła, Marzena
Pakuła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Beczkowska 62A
Kod pocztowy: 25-411
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 221400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 221400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
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IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b)
ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zmianami), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty
budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z
ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne
rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem
celowego zawężenia parametrów zamówienia; Dokumentacja techniczna wytworzona do
inwestycji z roku 1996 pn.: „Aquapark Budowa Zespołu Rehabilitacyjno – Rekreacyjno –
¬Usługowego Województwa Legnickiego”, wraz z funkcjami towarzyszącymi” oraz z roku
2007 pn.: „Rozbudowa Aquaparku w Polkowicach o kryty basen sportowy”, stanowi
przedmiot praw autorskich twórcy ww. projektu: Pana architekta Marka Pakuła, działającego
jako spółka: Studio A – Pracownia Architektoniczna s.c., Marek Pakuła, Marzena Pakuła, ul.
Beczkowska 62A, 25-411 Kielce. W art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wskazano, że przedmiotem praw autorskich jest również utwór architektoniczny,
architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny. Utwór architektoniczny podlega zatem
ochronie ze względu na zawarte w nim elementy twórcze ustalone w postaci projektu
architektonicznego. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z tytułu wykonanego projektu budowlanego projektantowi (autorowi)
przysługują, poza prawami autorskim majątkowymi, także prawa autorskie osobiste, mające
charakter niezbywalnych i nieograniczonych w czasie. W szczególności wśród praw
osobistych znajduje się prawo do autorstwa, prawo do integralności utworu oraz prawo do
nadzoru autorskiego. Przeniesienie praw autorskich obejmuje autorskie prawa majątkowe,
przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego oraz zobowiązania się Wykonawcy do nie wykonywania
przysługujących mu względem utworów praw osobistych w sposób ograniczający
Zamawiającego w wykonywaniu przysługujących mu praw autorskich. Wykonana ww.
dokumentacja stanowi utwór prawa autorskiego w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, a
zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy, autorskie prawa osobiste obejmują między innymi prawo do
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Prowadzone negocjacje pozwolą uzyskać
korzystną dla spółki cenę. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu
obejmuje projekt konkretnego obiektu. W ww. postępowaniu istnieją prawa wyłączne
chronione prawem do wykonania określonych czynności , natomiast wykonanie zamówienia
przez inny podmiot jest niemożliwe. Możliwość udzielenia ww. zamówienia wyłącznie
autorowi projektu wynika z przepisów prawa ustanawiających prawa autorskie jako
wyłączne.
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