
   
 

1 
 

Kraków, 8 marca 2019 r. 

  

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz 

wykonawczej zamiennej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa 

budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” 

  

Ozn. postępowania: 1/2019 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

 

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

 

Zamawiający: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki  
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 

Adres: Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków 

Numery telefonu: 0048 (0-12) 423 12 43, 0048 (0-12) 422 10 52 

Adres e-mail: zamowienia@bunkier.art.pl 

REGON: 000278008 

NIP: 675-000-44-94 

Godziny pracy: od 8 00 do 15 00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 

dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy 

Adres strony internetowej:  https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=318&mmi=6319 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 

poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej 

(zamiennej) i wykonawczej (zamiennej) dla zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa i 

rozbudowa budynku Galerii sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie wraz z 

przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o dokumentację projektową 

wykonany przez Biuro Architekt Kaczmarczyk, posiadający prawomocne pozwolenie na budowę 

(dokumentacja projektowa wraz z dokumentami towarzyszącymi stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszej SIWZ), a także w oparciu o pozostałe załączniki z punktu XXI SIWZ, w szczególności w 

oparciu o program funkcjonalno-użytkowy do koncepcji architektonicznej KWK Promes do 

projektu budowlanego Biura Architekt Kaczmarczyk z zaleceniami zamawiającego dla potrzeb 

projektu budowlanego zamiennego, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja 

projektowa dostępna jest pod następującymi linkami: 

a. Projekt budowlany: http://download.aak.com.pl/PBBS.rar  

b. Projekt wykonawczy: http://download.aak.com.pl/2018.11.05_PW_BS.rar  

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie: 

a. dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej z uwzględnieniem zmian, jakich 

Zamawiający oczekuje w odniesieniu do dokumentacji projektowej budowlanej, wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi badaniami, ekspertyzami i wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw, wraz ze wstępnymi przedmiarami i kosztorysem 

inwestorskim; 

b. sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego i uzyskanie, 

na podstawie Pełnomocnictwa Zamawiającego, tegoż pozwolenia; 

c. sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę 

i uzyskanie, na podstawie Pełnomocnictwa Zamawiającego, decyzji Pozwolenie na budowę 

d. projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy wraz z niezbędnymi rozwiązaniami w 

zakresie zagospodarowania terenu, architektoniczno – konstrukcyjnymi i projektami 

branżowymi: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, 

drogowym – oraz innymi opracowaniami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu 

mailto:zamowienia@bunkier.art.pl
http://download.aak.com.pl/PBBS.rar
http://download.aak.com.pl/2018.11.05_PW_BS.rar
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zamówienia w tym z ostatecznymi przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, Wykonawca 

będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania w toku postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego, mających na celu wyłonienie wykonawców inwestycji – w zakresie 

objętym dokumentacją; 

e. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (ogólna specyfikacja techniczna, 

szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich rozwiązań projektowych opisanych w 

dokumentacji projektowej, 

f. sprawowanie nadzorów autorskich,  

g. udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy 

4. Dokumentacja Projektowa przekazana powinna zostać Zamawiającemu w wersji papierowej (5 

egz.) i elektronicznej w formatach doc lub docx, dwg, ath i pdf.  

5. Projekt musi zawierać koordynację miedzy branżową w formacie dwg z możliwością włączenia i 

wyłączenia każdej branży. 

6. Dokumentację należy wykonać po przeprowadzeniu lub zweryfikowaniu inwentaryzacji w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po wykonaniu 

ewentualnych uzupełniających badań hydrogeologicznych (w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności), po wykonaniu ewentualnych badań stratygraficznych (w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności), a także po uzyskaniu staraniem i na koszt Wykonawcy niezbędnych dla 

prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji – dokumentów. 

7. Przedmiary robót należy sporządzić w oparciu o katalogi KNR lub KNNR. Kosztorysy inwestorskie 

należy wykonać metodą szczegółową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyjątkowych 

sytuacjach, uzasadnionych specyfiką prac, zastosować należy kalkulację indywidualną z 

wyszczególnieniem ilości roboczogodzin, ilości maszynogodzin oraz rodzaju/gatunku/typu 

materiałów. 

8. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), być kompletna pod kątem prawnym i 

funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz spełniać wymogi: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tak, aby mogła stanowić 

podstawę zorganizowania i przeprowadzenia przetargu i spełniać wymogi określone dla Opisu 

przedmiotu zamówienia w zamówieniach udzielanych w trybie Pzp (art. 29-31 ustawy Pzp); 

b) Rozporządzenia 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 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn.zm.); 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 Nr 120, poz. 1126);  

d) Rozporządzenia 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 progrnamie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389). 

9. Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać obowiązujące przepisy dotyczące charakterystyki 

energetycznej budynków. 
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10. Rozwiązania projektowe winny spełniać wymagania szczególne stawiane budynkom o funkcji 

muzealnej. 

11. CPV (wspólny słownik zamówień: 

a. 71200000-0 usługi architektoniczne i podobne,  

b. 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego,  

c. 71400000-2 usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 

zagospodarowania terenu,  

d. 71530000-2 doradcze usługi budowlane,  

12. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

15. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2017 nr 0 poz. 459) i ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986). 

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu dokumentacji projektowej lub pełnieniu 

nadzoru autorskiego, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 

17. W oparciu o treść art. 93 ust. 1a Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki z dotacji celowej od organizatora, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy 

niniejsze zamówienie. O terminie i miejscu wizji lokalnej Zamawiający poinformuje poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie internetowej.  

19. Klauzula informacyjna z art. 13 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanego RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych, została 

zwarta w Załączniku nr 7 do SIWZ. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO znajduje się 

w Formularzu Ofertowym (Załącznik do SIWZ). 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane: 

a. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej), określonej w 

Rozdziale III ust. 3 pkt. a., w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

b. w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego 

określonego w Rozdziale III ust. 3 pkt b – w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru 

dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. a. niniejszego Rozdziału, pozostałe 

czynności związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego o wydanie 

zamiennego pozwolenia na budowę – w terminach przewidzianych przepisami prawa 

c. w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na 

budowę, określonego w Rozdziale III ust. 3 pkt c – w terminie 3 dni od dnia uzyskania 
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prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego, o którym mowa w pkt. b. niniejszego 

Rozdziału, pozostałe czynności związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego 

o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę – w terminach przewidzianych przepisami 

prawa; 

d. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – tj. 

dokumentacji określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. d –e: w terminie 2 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w pkt. 

c. niniejszego Rozdziału, nie później niż do 31 października 2019; 

e. w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie 

dokumentacji projektowej – do dnia zakończenia prac budowlanych, nie później niż do dnia 

31 grudnia 2023. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej i zawodowej: 

a. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 usługę obejmującą opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych przy 

obiekcie użyteczności publicznej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. 

Przez pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć obiekt zgodnie z definicją 

zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 

2015 poz. 1422); 

b. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 usługę polegającą na sporządzeniu 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy, rozbudowy lub 

nadbudowy budynku stanowiącego zabytek nieruchomy w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o łącznej powierzchni 

użytkowej objętej projektowaniem nie mniejszej niż 500 m2 z wyłączeniem budynków 

architektury drewnianej. 

Ocena spełniania powyższych warunków będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane 

w rozdziale VI,  według kryterium spełnia/nie spełnia.  

c. do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje co najmniej następujące osoby: 

i) jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, która w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem 

składania ofert była autorem lub współautorem dla co najmniej dwóch projektów 

budowlanych oraz wykonawczych dotyczących robót budowlanych przy obiekcie 

użyteczności publicznej– która będzie pełniła funkcję głównego projektanta (przez 

pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć obiekt zgodnie z definicją 

zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.)); 
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ii) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń– która będzie pełniła funkcję projektanta 

konstrukcji; 

iii) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane bez ograniczeń – która 

będzie pełniła funkcję projektanta branżowego; 

iv) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń– która będzie pełniła funkcję projektanta 

branżowego; 

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi 

przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług 

transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725 z późn. zm.). 

Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w 

rozdziale VI według kryterium spełnia/nie spełnia. 

 

 

3. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 

4 powyżej. 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  

a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

sporządzone według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący: 

i) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – każdego z nich). 

ii) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu,  

b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

c. wykaz usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 

d. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SIWZ. 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w 

niniejszym rozdziale, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal 

są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 

2017 poz. 570). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, 

w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres 

internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać. 
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4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 

1126). Rozporządzenie określa również dokumenty, jakie ma złożyć wykonawca, który ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub mający siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 

SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty 

te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 
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VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z Rozdziałem V SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia. 

 

IX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).  

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Marcin Belon, 

adres e-mail: zamowienia@bunkier.art.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozdziałach VI, VII i VIII składane przez wykonawcę i inne 

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziałach VI, VII i VIII, inne niż oświadczenia, należy złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 

odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

a. dokumenty wskazane w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ; 

oraz odpowiednio do szczególnego przypadku: 

b. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spóła 

cywilna)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

c. w razie składania oferty przez osobę inną niż Wykonawca lub osoba uprawniona do 

reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, wraz z dokumentami potwierdzającymi ważność 

pełnomocnictwa; 

d. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu, 

o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę. 

7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca 

pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, 

w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron 

oferty. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią 
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tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności będzie 

skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew 

postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

9. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 
 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i 

oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych oraz wariantowych.  

2. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 

oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w 

tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie 

odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę, koszt druku dokumentacji. 

nazwa (firma) wykonawcy 
adres wykonawcy 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 
Plac Szczepański 3A 15, 31-011 Kraków 

 
 

OFERTA 
na: sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia 
inwestycyjnego pn. przebudowa i rozbudowa budynku Galerii sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w 

Krakowie wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego,ozn. postępowania: 

[___] 

Nie otwierać przed dniem……………  
[wpisać dzień składania ofert i godzinę ich otwarcia zgodnie z SIWZ] 
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5. W celu obliczenia ceny oferty, Wykonawca określa wynagrodzenia częściowe brutto, należne: 

a. za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. a. – 

wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 35% wartości ceny oferty; 

b. za sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego oraz 

zamiennego pozwolenia na budowę i uzyskanie, na podstawie Pełnomocnictwa 

Zamawiającego, ww. decyzji określonych w Rozdziale III ust. 3 pkt. b. i c. – wynagrodzenie 

częściowe nie może przekraczać 5% wartości ceny oferty 

c. za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. c. – g – 

wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 40% wartości ceny oferty; 

d. za prowadzenie nadzoru autorskiego.  

6. Wykonawca sumuje wynagrodzenia częściowe do ceny oferty brutto, ocenianej w niniejszym 

postępowaniu.  

7. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 

opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). 

8. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności 

lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający 

będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający - wyłącznie dla 

celów porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną 

w Formularzu oferty. 

9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000 PLN 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w 

formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 

2016 poz. 359). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 44 2030 0045 

1110 0000 0344 6790 

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie 

gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty 

kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z 

przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy 

niż okres związania ofertą. 
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XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do 

godziny 10.00 

2. Oferty można składać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 16:00 za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

XV. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

a. cena – 60 % 

b. doświadczenie zespołu – 40% 

 

Ad. Kryterium ceny 

Oceniana będzie cena oferty brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego (pkt. 1). 

Oferta o najniższej cenie uzyska 60 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty 

uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

 
 

C  - liczba punktów za cenę  

Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 60 

 

Ad. Kryterium doświadczenie zespołu 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków 

zespołu projektowego przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu 

widzenia charakteru zamówienia.  

 

Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumencie  

wskazanym w rozdziale VI, pkt 1 pkt b (wykaz osób). Ze względu na charakter informacji 

składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach 
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kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie 

będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części 

wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego 

wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich 

późniejszego usunięcia.  

 

Ocenie podlegać będzie osoba wskazana do pełnienia funkcji głównego projektanta.  

  

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie polegające na pełnieniu 

funkcji Głównego projektanta przy sporządzeniu dokumentacji projektowej budowlanej dla 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków, która dokumentacja otrzymała prawomocne 

pozwolenie na budowę. Oceniana będzie krotność pełnienia danej funkcji przez daną osobę, 

wskazana w „Opisie doświadczenia zespołu”, składanego wraz z ofertą Oceniane będzie 

wyłącznie doświadczenie wskazane ponad minimalne do wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu. Do oceny Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie zdobyte 

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.  

Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób (w wyodrębnionej części) 

doświadczenie, polegające na wykonaniu ww. usług przez wskazaną osobę, ze wskazaniem 

nazwy podmiotu zlecającego wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji. 

Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru: 

Pd = (Db/Dn x 100 x W) 

gdzie: 

Pd –  ilość punktów przyznanych danej osobie za doświadczenie  

Db – krotność pełnienia danej funkcji przez daną osobę (jej doświadczenie); 

Dn – najwyższa krotność pełnienia danej funkcji spośród badanych osób w danej kategorii 

(najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert) 

W – waga 40% 

 

2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 

m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 
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2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową 

OC w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 mln PLN w 

postaci papierowej zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.  

 

XVIII. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy został określony w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. 

Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących 

czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z 

postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu 

zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. W pozostałym zakresie Wykonawca może 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

XX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 

3a i 4 ustawy. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

 

XXI. Załączniki do SIWZ 

1. Formularz oferty 

2. Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

3. Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia 

4. Formularz wykazu wykonanych usług 

5. Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

6. Wzór umowy  

7. Projekt budowlany autorstwa oraz związane z nim uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, 

postanowienia, warunki techniczne.  

8. Szczegółowe wytyczne do projektowania 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej 

(zamiennej) i wykonawczej (zamiennej) dla zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa i 

rozbudowa budynku Galerii sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, działając w imieniu i na 

rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

następujących warunkach: 

1. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto [___] PLN, w tym podatek VAT [___] %. 

2. w skład ceny ofertowej brutto wchodzą następujące wynagrodzenia częściowe brutto: 

a. za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w Rozdziale III SIWZ, ust. 3 pkt. a. – 

wynagrodzenie w wysokości [___] PLN [wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 

35% wartości ceny oferty]; 

b. za sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego oraz 

zamiennego pozwolenia na budowę i uzyskanie, na podstawie Pełnomocnictwa 

Zamawiającego, ww. decyzji określonych w Rozdziale III SIWZ ust. 3 pkt. b. i c.– 

wynagrodzenie w wysokości [___] PLN [wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 5% 

wartości ceny oferty]; 

c. za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 3 pkt. c. – f – wynagrodzenie 

w wysokości [___] PLN [wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 40% wartości ceny 

oferty]; 

d. za prowadzenie nadzoru autorskiego – wynagrodzenie w wysokości [___] PLN. 

3. informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w następującym zakresie: [___] 

Uwaga: 

- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi; 

- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których 

oferty będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w 

przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub 

importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”). 

4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 
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5. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do SIWZ; 

6. oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: [___] 

7. oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców 

(podać nazwę firmy  zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo) …………………………………… 

8. Oświadczam/-y, że  zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 

pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - należy przekreślić treść oświadczenia z pkt 10) 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 

imię i nazwisko/firma: [___] 

adres: [___] 

e-mail: [___] 

Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___] 

 

Oferta została złożona na [___] zapisanych stronach. 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                                              Załącznik nr 2 

Wykonawca: 

…………………………………….…... 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące: 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ  

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie 

dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz wykonawczej zamiennej dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.”Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier 

Sztuki w Krakowie” oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………. 

 

 

……….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu: 

  

 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………… 

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

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

WYKAZ OSÓB 

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję głównego projektanta: 

Imię i nazwisko –  .......................................................................................................................................  

Podstawa dysponowania –  ........................................................................................................................  

Posiadane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń –  ...............  

Wykonane projekty: 

Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w 

Rozdziale V ust. 2 lit. b. pkt. 1) SIWZ 

1. Funkcja przy projektowaniu: .............................................................................................................  

Obiekt:  ..............................................................................................................................................  

Nazwa inwestycji: .............................................................................................................................  

 

2. Funkcja przy projektowaniu: .............................................................................................................  

Obiekt:  ..............................................................................................................................................  

Nazwa inwestycji: .............................................................................................................................  

 

Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” 

1. Funkcja przy projektowaniu: .............................................................................................................  

Obiekt:  ..............................................................................................................................................  

Nazwa inwestycji: .............................................................................................................................  

Termin wykonania usługi: 

Czy obiekt był wpisany do rejestru zabytków? TAK/NIE 

…  

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 

Imię i nazwisko –  .......................................................................................................................................  

Podstawa dysponowania –  ........................................................................................................................  

Posiadane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń –  ..............................................................................................................................................  

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję projektanta branżowego w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

Imię i nazwisko –  .......................................................................................................................................  

Podstawa dysponowania –  ........................................................................................................................  

Posiadane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń –  ................................................................................................  

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję projektanta branżowego w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

Imię i nazwisko –  .......................................................................................................................................  
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Podstawa dysponowania –  ........................................................................................................................  

Posiadane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –  ..................................................................  

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

WYKAZ USŁUG 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia (zgodnie z 

rozdziałem V pkt 2 ppkt a SIWZ) 

 

 

Lp. 

Podmiot, na rzecz 

którego usługa była 

wykonywana 

Zakres usługi 

1. 

 

Rodzaj projektu: ............................................................................................  

Obiekt, którego projekt dotyczy:  .................................................................  

Czy był to obiekt użyteczności publicznej:  TAK/NIE 

Czy był to obiekt wpisany do rejestru zabytków:  TAK/NIE 

Wartość usługi:  ............................................................................................  

Data wykonania usługi:  ................................................................................  

2. 

 

Rodzaj projektu: ............................................................................................  

Obiekt, którego projekt dotyczy:  .................................................................  

Czy był to obiekt użyteczności publicznej:  TAK/NIE 

Czy był to obiekt wpisany do rejestru zabytków:  TAK/NIE 

Wartość usługi:  ............................................................................................  

Data wykonania usługi:  ................................................................................  

 

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

 

Działając w imieniu: 

nazwa (firma) podmiotu1:  .......................................................................................................................... 

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

adres podmiotu:  ........................................................................................................................................ 

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na sporządzenie dokumentacji projektowej 

budowlanej (zamiennej) i wykonawczej ( zamiennej) dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

przebudowa i rozbudowa budynku Galerii sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, 

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję2: 

− nie przynależy z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 229) 

− przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o 

ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu: 

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

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

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w 

postępowaniu Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
1Oświadczenie składa Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
2Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ………………….. 

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy: 

[__], reprezentowanym przez 

[___] 

a 

……………………………………. z siedzibą …………………..NIP:…………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" lub „Stroną” reprezentowanym przez 

………………………….. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu procedury 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) 

o następującej treści : 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na sporządzenie 

dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn. przebudowa i rozbudowa budynku Galerii sztuki Współczesnej Bunkier 

Sztuki w Krakowiewraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji budowy, 

której dotyczy dokumentacja będąca przedmiotem Umowy.  

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z: 

a. opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), opublikowanej w postępowaniu na podstawie którego udzielono 

niniejszego zamówienia a także dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ, w 

tym z projektem budowlanym, 

b. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu, 

c. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, jak i w trakcie jej 

wykonywania; 

d. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy. 

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie: 

a. dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej z uwzględnieniem zmian, jakich 

Zamawiający oczekuje w odniesieniu do dokumentacji projektowej budowlanej, na 

podstawie której wydane zostało Pozwolenie na budowę nr [__] z dnia [__] r., wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi badaniami, ekspertyzami i wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw, wraz ze wstępnymi przedmiarami i kosztorysem 

inwestorskim; 

b. sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego i uzyskanie, 

na podstawie Pełnomocnictwa Zamawiającego, tegoż pozwolenia; 

c. sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę 

i uzyskanie, na podstawie Pełnomocnictwa Zamawiającego, decyzji Pozwolenie na budowę 

d. projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy wraz z niezbędnymi rozwiązaniami w 

zakresie zagospodarowania terenu, architektoniczno – konstrukcyjnymi i projektami 

branżowymi: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, 
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drogowym – oraz innymi opracowaniami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia w tym z ostatecznymi przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, Wykonawca 

będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania w toku postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego, mających na celu wyłonienie wykonawców inwestycji – w zakresie 

objętym dokumentacją; 

e. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (ogólna specyfikacja techniczna, 

szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich rozwiązań projektowych opisanych w 

dokumentacji projektowej, 

f. sprawowanie nadzorów autorskich,  

g. udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy. 

4. Dokumentacja projektowa przekazana powinna zostać Zamawiającemu w wersji papierowej (5 

egz.) i elektronicznej w formatach doc lub docx, dwg, ath i pdf w wersji do edycji 

5. Dokumentacja projektowa musi zawierać koordynację między branżową w formacie dwg z 

możliwością włączenia i wyłączenia każdej branży. 

6. Dokumentację należy wykonać po przeprowadzeniu lub zweryfikowaniu inwentaryzacji w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po wykonaniu 

ewentualnych uzupełniających badań hydrogeologicznych (w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności), po wykonaniu ewentualnych badań stratygraficznych (w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności), a także po uzyskaniu staraniem i na koszt Wykonawcy niezbędnych dla 

prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji – dokumentów. 

7. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

8. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tak, aby mogła stanowić podstawę 

zorganizowania i przeprowadzenia przetargu i spełniać wymogi określone dla Opisu przedmiotu 

zamówienia w zamówieniach udzielanych w trybie Pzp. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania postanowień art. 29 ust. 3 PZP, zgodnie z którym: 

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. 

9. Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami 

opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, informacje, zgodnie z zakresem prac projektowych. 

10. Zamawiający wymaga zastosowania przy projektowaniu przez Wykonawcę optymalnych 

rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i 

właściwych standardów dla tego typu obiektów, w szczególności standardu energetycznego, 

uwzględniających niskie koszty eksploatacji. 

20. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 



   
 

28 

projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), być kompletna pod kątem prawnym i 

funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz spełniać wymogi: 

e) Rozporządzenia 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 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn.zm.); 

f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 Nr 120, poz. 1126);  

g) Rozporządzenia 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. 2004 Nr 130, poz. 1389). 

 

§ 2. Termin realizacji zamówienia i odbiory 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy:  

a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej), określonej w § 1 ust. 

3 pkt. a. Umowy – w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

b) w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę, 

określonym w § 1 ust. 3 pkt b. Umowy – w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru 

dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. a. niniejszego Rozdziału, pozostałe czynności 

związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego o wydanie zamiennego pozwolenia 

na budowę – w terminach przewidzianych przepisami prawa; 

c) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – tj. dokumentacji 

określonej w § 1 ust. 3  pkt. c. - f.: w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji , 

o której mowa w pkt. b. niniejszego Rozdziału; 

d) w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie 

dokumentacji projektowej – do dnia zakończenia prac budowlanych, nie później niż do dnia 30 

czerwca 2020. 

2. Przedmiot umowy przekazywany będzie Zamawiającemu w siedzibie lub miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego.  

3. Przedmiot umowy przekazywany będzie w realizowany w etapach: 

a. Etap I - dokumentacja projektowa określona w § 1 ust. 3 pkt. a.; 

b. Etap II - sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę 

i uzyskanie, na podstawie Pełnomocnictwa Zamawiającego, decyzji Pozwolenie na budowę, 

o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. b.; 

c. Etap III - dokumentacja projektowa określona w § 1 ust. 3 pkt. c. – f; 

d. Etap IV - nadzór autorski. 

4. Wykonywanie nadzorów autorskich będzie potwierdzane poprzez wpisy do dziennika budowy, 

karty nadzoru autorskiego, notatki służbowe lub inne dokumenty stosowane w praktyce procesu 

inwestycyjnego.  

5. Za termin końcowy wykonania niniejszej umowy uważać się będzie datę uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie.  

6. Protokół odbioru danego etapu winien zawierać: 

a. wykaz przekazywanej dokumentacji (opracowań), lub ich części; 
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b. oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja: 

i) została wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami normami oraz wiedzą techniczną, 

ii) wydana zostaje po skoordynowaniu między branżami (jeśli dotyczy), po sprawdzeniu, z 

niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

służy, 

c. kwotę płatności, zgodnie z § 6 ust.1. 

7. Zamawiający, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych zawiadomi pisemnie 

Wykonawcę o terminach realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót. 

§ 3. Obowiązki Wykonawcy 

1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona wizji lokalnej 

obiektu. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie 

wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów i uzgodnień a także poniesie związane z 

tym koszty. 

3. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji Wykonawca obowiązany jest 

uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania i zmiany dokumentacji.  

4. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek 

dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne 

nieprawidłowości – niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż wskazany w treści procedury 

weryfikacji dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr [___] do Umowy od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego ustalonego w § 6 ust. 1 

umowy.  

5. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac 

oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia i problemy, przy usunięciu których może być 

pomocne działanie Zamawiającego. 

6. Wykonawca podejmuje się ponadto pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji budowy 

objętego opracowaną dokumentacją na zasadach określonych w § 13. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od powzięcia 

informacji od Zamawiającego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania wykonawców 

w toku postępowania przetargowego na wykonawstwo robót objętych opracowaną 

dokumentacją, chyba, że problematyka przedmiotu będzie wymagała dłuższego terminu, z tym 

zastrzeżeniem, że odpowiedzi Wykonawcy muszą zostać udzielone Zamawiającemu 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. Zamawiający będzie kierował 

zapytania na adres : ……………………………. 

 

9. W razie zapytań lub wniesienia odwołań przez uczestników postępowania w trakcie trwania 

procedur o udzielanie zamówień publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych, 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 do udzielania 

Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, w tym także 

niezbędnych zmian i uzupełnień dokumentacji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

umożliwiającym zamawiającemu udzielenia wyjaśnień w terminach wynikających z ustawy PZP 
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od otrzymania pisemnego zapytania od Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 

do udziału w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia odwołania (w szczególności – 

wsparcia Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem).  

10. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, radach budowy, komisjach 

oraz odbiorach inwestycji i przekazaniu do użytkowania, organizowanych przez Zamawiającego 

lub wykonawcę robót według przedstawionego mu harmonogramu roboczego, a w innych 

sytuacjach w każdym spotkaniu, o którym Wykonawca został poinformowany z wyprzedzeniem 

3 dni roboczych lub w innym terminie ustalonym przez Strony. 

11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i stosować do odbiorów dokumentacji projektowej 

procedurę weryfikacji, stanowiącą załącznik nr [___] do niniejszej umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy 

zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami 

prawa i warunkami technicznymi. 

13. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że przedmiot umowy zostanie wykorzystany  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako opis przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy zgodnie z nakazami wynikającymi z art. 29 

– 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.). 

14. Przedmiot Umowy dla Etapu I i III powinien zawierać listę autorów (wraz z podpisami) oraz 

powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w tym zakresie 

normami i że zostaje wydany Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Wykaz opracowań, lista autorów oraz pisemne oświadczenie, o którym 

mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru każdego etapu realizacji umowy opisanego w  § 2 

ust. 3 na podstawie protokołów odbioru  podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. . 

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy po protokolarnym odbiorze danego 

etapu. 

3. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą na każdym etapie umowy, w szczególności 

poprzez udostępnianie do wglądu dokumentacji związanej z obiektem, w zakresie jaki jest 

uzasadniony ze względu na cele niniejszej umowy.  

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki lub wady w wykonaniu Etapu, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, wstrzyma dokonanie odbioru do 

momentu ich uzupełnienia lub poprawienia przez Wykonawcę oraz zgłoszenia przez niego 

gotowości do dokonania ponownego odbioru. 

5. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku występowania 

wad fizycznych i prawnych w przedłożonej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej i nie 

wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń od Wykonawcy z tytułu 

ewentualnych wad przedmiotu umowy na podstawie udzielonej przez Wykonawcę rękojmi/ 

gwarancji jakości, które to wady mogą ujawnić się po odbiorze poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową 

udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości wykonanego 

projektu lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający decyzję o 

pozwoleniu na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w Dokumentacji Projektowej. 

 

§ 5. Współdziałanie stron. 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i 

wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić. 

2. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest konsultować 

realizowane opracowanie w zakresie rozwiązań funkcjonalno – technologiczno – materiałowych 

z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami i podmiotami wskazanymi 

przez Zamawiającego. 

3. O potrzebie spotkań Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Prawo zwoływania spotkań 

przysługuje również Zamawiającemu. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego, chyba że 

wyrazi on zgodę na inną lokalizację. 

4. Wykonawca ustanawia następujące osoby jako zespół przeznaczony do wykonania zamówienia: 

a. projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w 

osobie: …...........…………. - posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

branży architektonicznej nr .......…….  

b. projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie ………………………….- 

posiadającego uprawnienia nr ………… 

c. projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie ………………………….- 

posiadającego uprawnienia nr ………… 

d. projektanta w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie ………………………….- posiadającego 

uprawnienia nr ………… 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób określonych w ust. 4 w trakcie wykonywania umowy 

wyłącznie po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, iż 

osoby na które dokonywana jest zmiana posiadają takie same kwalifikacje, w tym uprawnienia i 

doświadczenie, jak wymagane w treści SIWZ dla ww. funkcji. 

6. Osoby wskazane w ust. 4 będą wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku 

wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany 

zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą 

posiadać nie niższe uprawnienia i odpowiednie doświadczenie zawodowe niż osoby wskazane w 

Wykazie osób, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany osób wskazanych w Wykazie osób 

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk 

zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego wraz z 

uzasadnieniem zmiany. 

7. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. Zgoda zostanie 

wyrażona, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje 

obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny 
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wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej 

kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ.  

9. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 

10. Wykonawca może podzlecić prace związane z wykonaniem niniejszej umowy podwykonawcy 

wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Zamawiającego na piśmie i w zakresie 

wskazanym w ofercie. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub 

zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne. 

 

§ 6. Wynagrodzenie 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za 

sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie określonym w § 1, przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, 

udzielenie wszelkich zgód, wykonanie wszystkich zobowiązań określonych w § 3, wynosi brutto: 

[__] zł (słownie: [___] złotych), w tym podatek VAT w wysokości [__]. 

2. W skład wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej, wchodzą następujące wynagrodzenia 

częściowe: 

a. za wykonanie Etapu I tj. wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej 

określonej w §1 ust. 3 pkt. a. – wynagrodzenie w wysokości [___] PLN brutto; 

b. za wykonanie Etapu II tj. sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia 

konserwatorskiego oraz zamiennego pozwolenia na budowę i uzyskanie, na podstawie 

Pełnomocnictwa Zamawiającego, ww. decyzji określonych w §1 ust. 3 pkt. b. i c. – 

wynagrodzenie w wysokości [___] PLN brutto; 

c. za wykonanie Etapu III tj. dokumentacji określonej w § 1 ust. 3 pkt. d. –e– wynagrodzenie w 

wysokości [___] PLN brutto. 

d. za wykonanie etapu IV tj. prowadzenie nadzoru autorskiego – wynagrodzenie w wysokości 

[PLN] brutto. 

 

§ 7. Warunki płatności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w § 6 ust. 2 pkt. a. - c..płatne będzie 

każdorazowo po zakończeniu należytego wykonania ww. obowiązków umownych na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru danego etapu 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w § 6 ust. 2 pkt. d. umowy z tytułu 

pełnienia nadzorów autorskich płatne będzie w dwóch częściach: 

a. I część w wysokości 50% ww. kwoty – płatna w równych miesięcznych ratach, za każdy 

kolejny miesiąc pełnienia nadzoru autorskiego, począwszy od wszczęcia prac budowlanych 

do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych na podstawie 

protokołów odbioru. Wysokość rat zostanie obliczona proporcjonalnie do szacowanego 

okresu wykonywania prac budowlanych, nie później niż dodnia 31grudnia 2023 r. 

b. II część w wysokości 50% ww. kwoty – płatna jednorazowo po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, tj. protokołu 

potwierdzającego zakończenie wykonywania prac budowlanych dla przedmiotowej 

inwestycji, wystawionego nie wcześniej niż po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie wszystkich obiektów objętych inwestycją. . 

3. Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wraz z wymaganymi 
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umową dokumentami, przelewem na numer rachunku wskazany w treści faktury. Za termin 

płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.  

4. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac budowlanych niż 30 czerwca 2020 r., pozostała 

do zapłaty część wynagrodzenia zostanie wypłacona jednorazowo na podstawie protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych. Pozostałe zapisy w ust. 2 nin. paragrafu pozostają bez 

zmian. 

5. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość opracowanej dokumentacji projektowej, okres trwania 

gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania dokumentacji projektowej i trwa nie krócej niż 5 

lat od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych 

realizowanych na podstawie dokumentacji przez Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji, Wykonawca 

niezwłocznie w terminie uzasadnionym wyznaczonym przez Zamawiającego nieodpłatnie 

wykona i przedłoży Zamawiającemu poprawne rozwiązania projektowe. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona 

w ten sposób, że termin rękojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu odbioru dokumentacji na 

podstawie niniejszej umowy a upływa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót 

budowlanych z tytułu gwarancji na roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji 

projektowej będącej przedmiotem umowy, nie później jednak niż 31 grudnia 2028 r.  

4. Ilekroć Wykonawca na podstawie gwarancji lub rękojmi obowiązany będzie do usunięcia wad 

wykonanych prac (wad przedmiotu umowy) już po dacie zrealizowania inwestycji, dokona on 

tego poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na wykonanie 

robót budowlanych niezbędnych do usunięcia wszelkich konsekwencji tych wad. 

5. Usuwanie wad, o których mowa w ust. 4 powyżej, będzie następować niezwłocznie po wezwaniu 

Wykonawcy do ich usunięcia, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni. 

 

§ 9. Kary umowne i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. W przypadku opóźnienia w: 

i) sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego za dany etap, za każdy dzień zwłoki, 

ii) w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenia umownego za dany etap, za każdy dzień zwłoki, 

b. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto,  

c. w razie nienależytego wykonania jakiegokolwiek innego zobowiązania Wykonawcy 

wskazanego w umowie w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

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

zawinionych lub zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia 

umownego brutto. 
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3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji. 

4. Kwoty kar umownych mogą być potrącone z faktur Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

7. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość 

kar umownych. 

8. Wysokość kar umownych podlega zsumowaniu do wysokości 50 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Po przekroczeniu tej kwoty 

zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy 

 

 

 

§ 10. Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, 

że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, 

adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób 

odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym 

pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez 

drugą Stronę Umowy.  

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy, polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu 

Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od 

Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym 

zakresie przewidzianym w Umowie.  

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do jej treści w zakresie terminu 

wykonania Umowy polegającej na:  

a. wydłużeniu terminów wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej 

od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, w szczególności przedłużenia się prac 

budowlanych wykonywanych w oparciu o przedmiot umowy w tym również 

spowodowanych przedłużającymi się procedurami administracyjnymi; 

b. wydłużeniu terminów wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w 

wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  

 

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy 

lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy 

do nowego stanu prawnego.  

5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści umowy 

w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 



   
 

35 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w 

szczególności poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

6. W przypadku zaistnienia zmian opisanych powyżej Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej 

Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego 

wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w zmian na koszty 

realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich 

kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich 

zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. 

Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający 

sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów 

realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki 

podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana 

wynagrodzenia wymaga zmiany umowy.  

7. Zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa jeżeli nowe 

/dodatkowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od tych, które posiadają osoby wskazane do 

realizacji zamówienia. Zmianę w umowie może zainicjować zamawiający jak i wykonawca. 

Wykonawca inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie 

zmiany na realizację zamówienia, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany (wskazanie 

kwalifikacji nowo powołanych do realizacji zamówienia osób). Wniosek składany jest przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest 

podstawą do przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. Po stronie Zamawiającego 

wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w umowie do nadzoru nad jej realizacją.  

 

 

§ 11. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: 

a. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

b. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

c. wydania nakazu majątku Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących jego podstawę i 

powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy – tj. prac zrealizowanych (prace zrealizowane winne 

być oszacowane w odpowiednim protokole). 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, przechodzą na własność Zamawiającego wszelkie 

odebrane przez niego elementy przedmiotu umowy, wraz z wszelkimi prawami w zakresie 

określonym w § 12 poniżej. 
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§ 12 Prawa autorskie 

1. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą przekazania części dokumentacji projektowej 

wykonanej w ramach danego etapu za zgodnie z niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 2 pkt. a. i c. powyżej, następuje przeniesienie na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich związanych z dokumentacją projektową lub jej częścią, którymi 

może dowolnie rozporządzać i korzystać, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności wprowadzania 

do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, zapisywanie na 

wszelkich cyfrowych nośnikach informacji; 

b. zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności 

wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

c. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym 

w szczególności użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;  

d. rozpowszechniania utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności 

wystawienia, wyświetlenia, prezentacji multimedialnej, odtworzenia,  

e. przekazywania innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań; 

f. korzystanie do realizacji robót budowlanych, 

g. użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla 

potrzeb ustawowych i statutowych Organizatora, w tym w szczególności przekazywanie 

utworów lub ich części: 

i) innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań, w tym dokumentacji projektowej; 

ii) innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

iii) innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

w tym poprzez publiczne udostępnianie w sieci internetowej. 

h. wykonanie utworu architektonicznego poprzez przeprowadzenie prac budowlanych.  

i) publiczne wykonanie, 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, 

ii) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej dla potrzeb statutowych Zamawiającego (w 

tym dla celów marketingowych i promocyjnych), 

iii) prawo publikacji Dokumentacji Projektowej (w całości lub w części) z podaniem 

nazwiska autora, 

iv) prawo włączania Dokumentacji Projektowej (lub jego fragmentów) do innych utworów i 

tworzenia opracowań. 

2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w 

rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

szczególności Dokumentacja Projektowa, Wykonawca zobowiązany jest w umowach z 

podwykonawcami  zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich 

w zakresie określonym w niniejszym paragrafie do rezultatów,  w tym ich elementów 

składowych – prac podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
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umowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie 

nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby 

uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do 

Zamawiającego.  

 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na 

wykonywanie praw zależnych, w tym dokonywanie zmian w utworze lub w jego częściach, 

według uznania Zamawiającego. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu lub z opracowań jego części według uznania 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się  od wykonywania autorskich praw osobistych 

do utworu. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do decydowania o sposobie 

udostępnienia, w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu, decydowania o udostępnieniu 

w całości lub w wybranej części. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia  

z tytułu praw autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, tj. utwór, o którym mowa w ust.  

1 umowy, jest wolny od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu 

roszczeń przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących im praw 

autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu, określonego w ust. 1 w 

zakresie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym 

fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń osób 

trzecich w przypadku ich zasadności. 

 

§ 13 Nadzór autorski 

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób wynikający z zaistniałych 

potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji budowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 

a. nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 

b. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy realizacji powstałych w toku realizacji 

poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegóławiania 

rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację 

projektową, w razie zmian w dokumentacji także uaktualnianie kosztorysów. 

c. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, 

jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

d. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

e. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji 

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze budowy, 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z 

należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania 

jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji 

zadania. 

4. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 

Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów 

sprawujących nadzór autorski: 

a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta 

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują, 

c. wpisy do dziennika budowy, 

d. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

5. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót nad wykonaniem 

przedmiotu dokumentacji i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego tych 

robót. 

6. W przypadku etapowania robót postanowienia niniejszej umowy odnoszą się w całości do 

każdego z etapów, przy czym Zamawiający obowiązany jest na piśmie poinformować 

Wykonawcę o zakresie i terminie realizacji etapu (etapów) oraz o wykonawcy realizacji i 

sprawującym nadzór inwestorski tego etapu (etapów). 

7. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru 

wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w 

jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym czas reakcji Wykonawcy na wezwanie, powinien 

nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w przypadkach szczególnie 

skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

§ 14. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

działalności projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy, na minimalną sumę 

ubezpieczenia 2 miliony PLN na wypadek wad, niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, błędów lub braków w dokumentacji, powodujących dla Zamawiającego skutki 

finansowe. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić trwanie ubezpieczenia przez cały okres 

wykonywania niniejszej umowy, aż do upływu okresu rękojmi.  

2. Jeżeli w chwili zawarcia umowy Wykonawca jest ubezpieczony na okres krótszy niż określony w 

ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odpowiednich przedłużeń okresu ochrony 

ubezpieczeniowej i przedkładania Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia na kolejne okresy – 

niezwłocznie – jednak nie później niż na 3 dni robocze przed datą wygaśnięcia dotychczasowego 

ubezpieczenia.  

3. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania lub 

kary, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia tak, aby w całym okresie, o którym mowa 

w ust. 1, suma ta wynosiła 2 miliony PLN. 

 

§ 15. Postanowienia końcowe 

1. Osobą uprawnioną do uzgadniania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Wykonawcy jest: 

…………………………………. tel. ………………………………..., e-mail ……………………… 
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2. Osobą uprawnioną do koordynowania spraw objętych niniejszą umową z ramienia 

Zamawiającego jest: 

…..……………………………..tel. …………………………………………, e-mail ……………………… 

3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany odpowiednich osób wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu 

zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony. 

5. Do umowy stosuje się prawo polskie.  

6. Ewentualne sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1) polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy; 

2) procedura odbioru dokumentacji. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 


