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Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Oś 

Priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitarnych. Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności 
kulturalnej na obszarze metropolitarnym, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury 

kulturalnej na obszarze metropolitarnym. 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

MNS/ZP/A/13/12 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

  

NA WYKONANIE USŁUG 

 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) 

 

„Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji części II projektu 
„Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu 

Przełomy””. 

 

        Szczecin, 31.08.2012 

        Lech Karwowski 

        Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie 

         UNIA EUROPEJSKA 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

 

 

LP. OZNACZENIE CZĘŚCI NAZWA CZĘŚCI 

1. Część I Instrukcja dla Wykonawców 

2. Część II Wzór umowy 

3. Część III 
Dokumentacja projektowa budynku 

pawilonu wystawowego 

4. Część IV Umowa o dofinansowanie projektu 

5. Część v 
Dokumentacja z wyboru Inżyniera 

kontraktu I części projektu  

6. Część VI 
Dokumentacja z wyboru wykonawcy I 

etapu robót budowlanych Projektu  

 

 

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 

SPIS ROZDZIAŁÓW: 

I   Nazwa i adres Zamawiającego, 

II.  Definicje 

III.  Tryb udzielania zamówienia 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia 

V.  Zamówienia częściowe 

VI.  Zamówienia uzupełniające 

VII.  Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

VIII.  Termin wykonania zamówienia 

IX.  Warunki udziału w postępowaniu 

X.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

XI.  Wadium 

XII.  Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 

XIII.  Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego 

XIV.  Opis sposobu przygotowania oferty 

XV.  Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ, 

XVI.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą 
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XVII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, 

XVIII. Miejsce i termin otwarcia oferty 

XIX.  Termin związania ofertą 

XX.  Opis sposobu obliczenia ceny 

XXI.  Kryteria oceny ofert 

XXII. Oferta z rażąco niską ceną. Uzupełnianie dokumentów 

XXIII. Tryb oceny ofert 

XXIV. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

Zmiana umowy 

XXV. Unieważnienie postępowania  

XXVI. Środki ochrony prawnej 

XXVII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

XXVIII. Podwykonawstwo 

XXIX. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin 

tel. (91) 431-52-00; fax (091) 431-52-04 

biuro@muzeum.szczecin.pl  

strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl 

zwane dalej Zamawiającym 

 

II. DEFINICJE. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ: 

Wykonawca - osoba fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

Projekt – oznaczać będzie Projekt pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum 

Dialogu Przełomy”” realizowany na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.01-32-

003/11-00 zawartej w dniu 20.01.2012 r pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007 – 2013, a Muzeum Narodowym w Szczecinie. 

Część I Projektu – część projektu pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum 

Dialogu Przełomy””, która obejmuje realizację I etapu robót budowlanych.  

Część II Projektu – pozostała prace związane z realizacją powyższego Projektu, obejmujące II etap 

robót budowlanych, zaprojektowanie i wykonanie wystawy, dostosowanie budynku do potrzeb 

wystawy, zakup i uruchomienie wyposażenia. 

Inżynier kontraktu I części Projektu  (IK I cz. Projektu)– inżynier kontraktu obsługujący część I 

Projektu, 

Inżynier kontraktu II części Projektu (IK II cz. Projektu), Wykonawca, Przedstawiciel Zamawiającego– 

inżynier kontraktu, który zostanie wyłoniony w ramach niniejszego postępowania, obsługujący drugą 

część Projektu, 

Pozostałe roboty budowlane - oznaczać będą całość robót budowlanych Projektu „Budowa pawilonu 

wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy””, pomniejszoną o roboty budowlane I 

etapu, 

Wykonawcy pozostałych robót budowlany – na potrzeby niniejszej specyfikacji oznaczać będzie 

wykonawcę II etapu robót budowlanych oraz wykonawcę robót budowlanych wchodzących w zakres 

prac związanych z dostosowaniem budynku do koncepcji wystawy, 

Zakończenie rzeczowe Projektu: - zgodnie z umową o dofinansowanie, należy przez po rozumieć 

datę podpisania przez Beneficjenta protokółu końcowego odbioru prac lub innego dokumentu 

równoważnego w ramach Projektu; 

Zakończenie finansowe Projektu: - zgodnie z umową o dofinansowanie, należy przez to rozumieć 

datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie. 
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III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 

39 - 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tekst. jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 

1655 z późn. zm. – dalej jako ustawa PZP). 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Dane ogólne. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

2. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, 

rozliczaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją II części Projektu pn: „Budowa Pawilonu 

wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”” współfinansowanego w ramach 

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 

2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitarnych. Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności 

kulturalnej na obszarze metropolitarnym, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej 

na obszarze metropolitarnym, oraz ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 

na mocy umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.02.01-32-003/11-00. Treść umowy 

wraz załącznikami stanowi część II niniejszej specyfikacji. Ponadto usługa obejmuje pomoc w 

trakcie przygotowywania, realizacji oraz rozliczania wydatków przewidzianych w ramach 

zadania, w tym udział w procedurach związanych z udzieleniem zamówień publicznych w tym 

zakresie, współpracę z Zamawiającym w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych 

wynikających z procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz wymagań Organizatora Muzeum, współpracę ze 

służbami Zamawiającego przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z 

realizacją projektu. 

Zamawiający informuje, że Projekt jest w trakcie realizacji oraz że I część niniejszego Projektu 

jest obsługiwana przez Inżyniera kontraktu wybranego w trakcie postępowania ogłoszonego w 

dniu 10.11.2011 r. oznaczonego symbolem MNS/ZP/A/12/10. W wyniku tego postępowania w 

dniu 28 stycznia 2011 r. zawarta została umowa której wzór znajduje się w części V niniejszej 

SIWZ. Częścią Projektu podlegającą pieczy wybranego Inżyniera kontraktu jest I etap robót 

budowlanych „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy””.  

Zakres I etapu robót budowlanych określony jest w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa pawilonu 

wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – Etap I” ogłoszonego w dniu 24 

czerwca 2011 r. i oznaczonego symbolem MNS/ZP/A/06/11. W wyniku postępowania w dniu 24 

stycznia 2012 r. zawarto umowę z Wykonawcą o treści zgodnej ze wzorem umieszczonej w 

dokumentacji z wyboru Wykonawcy II etapu robót budowlanych Projektu znajdującej się w 

części VI niniejszej SIWZ. 

Realizację robót budowlanych I etapu rozpoczęto w lutym 2012 r.  
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Obsługa powyższej części Projektu – za wyjątkiem elementów opisanych w Rozdziale IV 

niniejszej IDW - nie wchodzi w zakres zadania podstawowego (chyba, że Zamawiający skorzysta z 

prawa opcji) Wykonawcy który zostanie wyłoniony w efekcie niniejszego postępowania. 

Wykonawca ma zatem obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową zadania 

inwestycyjnego, z dokumentacją wyboru Inżyniera kontraktu dla I etapu robót budowlanych, z 

dokumentacją wyboru Wykonawcy I etapu robót budowlanych oraz umową o dofinansowanie 

Projektu. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym oraz ww. dokumentacją nie 

będzie podstawą do wnoszenia roszczeń. 

 

Zamawiający jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do prawa opcji, o którym mowa w art. 34 

ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca 

będzie świadczyć usługi związane z zarządzaniem, koordynacją, rozliczaniem, kontrolą i 

nadzorem nad realizacją I części Projektu. Wszystkie wymagania zawarte w niniejszej IDW (w 

tym obowiązki Wykonawcy) dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Po 

wykonaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył usługi objęte opcją w okresie od 7 dnia od 

złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa opcji do 30 dnia po zakończeniu rzeczowym I części 

Projektu. 

 

Wynagrodzenie za świadczenie usługi w ramach prawa opcji stanowić będzie równowartość 

115% ceny przedstawionej w ofercie dla zamówienia podstawowego, za każdy miesiąc 

wykonywania zakresu zamówienia objętego opcją. 

 

Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji w przypadku 

odstąpienia, rozwiązania lub jakiegokolwiek innego zakończenia umowy z Inżynierem Kontraktu I 

części Projektu. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w 

przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.  

 

 

3. Rodzaj zamówienia. 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym, 

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych, 

 

4. Cel zamówienia. 

Zamawiający powierzy Wykonawcy zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją 

Projektu o którym mowa w pkt. 2 w celu wykonania pozostałych robót budowlanych zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania robót oraz 

dokumentacją projektową w ustalonym w przyjętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

terminach, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawców pozostałych robót 

budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów 

realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zamawiający powierzy również 
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Wykonawcy koordynację wszystkich elementów całości Projektu, tak aby jego realizacja 

przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem, doradztwo i rozliczanie finansowe 

wszystkich elementów Projektu – za wyjątkiem zadań będących w gestii Inżyniera kontraktu I 

etapu – oraz organizację i realizację w imieniu Zamawiającego zadań promujących Projekt – 

również za wyjątkiem tych które dotyczą I etapu realizacji inwestycji. 

5. Charakterystyka obiektu. 

Celem realizacji Projektu, jest pawilon wystawowy Centrum Dialogu „Przełomy”. Obiekt ten 

zlokalizowany będzie w Szczecinie przy Pl. Solidarności, i stanowić ma jeden z elementów w tym 

rejonie miasta, które mają przywrócić jego reprezentacyjny charakter urbanistyczny, poprzez 

otwarcie przestrzeni placów i łączących je promenad. Obiekt użyteczności publicznej, ma służyć 

prowadzeniu działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie, jako miejsce edukacji historycznej. 

Zadaniem „Centrum Dialogu Przełomy” jest budowa tożsamości regionalnej i świadomości 

historycznej mieszkańców Pomorza Zachodniego.  

Zadanie to realizowane będzie poprzez wystawę stałą, poprzez prowadzenie działalności 

edukacyjnej oraz poprzez fora dyskusyjne. 

Wyłoniony w drodze konkursu zwycięski projekt koncepcji architektonicznej, przewiduje 

powstanie dwukondygnacyjnego budynku, w przestrzeni którego w kondygnacji nadziemnej 

znajdować się ma hol wejściowy,  szatnia, kasa, kawiarnia, pomieszczenia biurowe, 

pomieszczenie ochrony oraz zaplecze kawiarni. Na poziom kondygnacji podziemnej do 

przestrzeni wystawowej prowadzić będą reprezentacyjne schody oraz winda dostosowana do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W przestrzeni kondygnacji podziemnej przewiduje się sale 

wystawową – miejsce ekspozycji stałej – wraz z salką wystaw czasowych, uzupełnione o stoisko 

sprzedaży książek i salkę konferencyjną, pomieszczenia zaplecza socjalnego oraz administracyjno 

– technicznego. 

Charakterystyczne parametry obiektu: 

- powierzchnia użytkowa    - 1.913,81 m2, 

- kubatura brutto     - 15.845 m3, 

- kubatura wewnętrzna    - 7.870,00 m3, 

- wysokość     -7,04 m 

- gabaryty      - 53,54 m / 45,48 m 

- poziom + / -     - 21,52 m n.p.m. 

Projekt zakłada integrację przestrzeni placu z kubaturą budynku – płaszczyzna placu stanowi 

jednocześnie dach budynku; jest to publiczna przestrzeń ogólnodostepna o amfiteatralnym 

charakterze. Płaszczyzna placu (dachu) została uformowana tak, aby harmonijnie wpisać się w 

kontekst, uszanować sąsiedztwo historycznej zabudowy i projektowanego gmachu Filharmonii 

Szczecińskiej stanowiąc jednocześnie przedpole dla niego. 

Budynek zlokalizowano w północno – wschodnim narożniku Placu Solidarności. Budynek jest 

obiektem jednobryłowym, przykrytym nieregularnym stropodachem i całkowicie 

podpiwniczonym (poziom piwnicy – 4,20). 

Dokumentacja techniczna budynku została wykonana i odebrana oraz uzupełniona o wszelkie 

wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

6. Dokumentacja Zamawiającego. 
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Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy (Inżynierowi Kontraktu), na czas 

trwania umowy, kopie następujących dokumentów: 

1) Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie, komplet pozwoleń, uzgodnień 

oraz decyzji administracyjnych, 

2) Harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu, 

3) Umowy o roboty budowlane II etapu oraz na realizację wystawy wraz z ofertami(po 

wyborze Wykonawców). 

4) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Projekt w tym zawarte umowy oraz 

inne znane mu wymagania prawne i administracyjne, mające wpływ na realizację umowy. 

5) Umowę o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (po jej zawarciu) wraz z 

załącznikami. 

7. Zakres prac i obowiązków Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu II części Projektu). 

Podpunkty 7.1 do 7.4 niniejszego rozdziału obejmują realizację Projektu z wyłączeniem I 

etapu robót budowlanych oraz działalności IK I cz.  

7.1 Obowiązki ogólne: 

Wykonawca niniejszego zamówienia, będzie odpowiedzialny za: 

7.1.1 Zarządzanie częścią II Projektu w imieniu oraz interesie Zamawiającego w ścisłej z nim 
współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw mając zawsze na 
względzie pomyślne ukończenie Projektu w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych 
terminach i budżecie,  

7.1.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych, 
otrzymaną dokumentacją inwestycji, posiadaną wiedzą i doświadczeniem technicznym, 

7.1.3 Wspieranie Zamawiającego – poprzez udzielanie pisemnych porad, opinii, 
opracowywanie projektów korespondencji, reprezentowanie przed organami 
administracyjnymi - we wszystkich pozostałych czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją Projektu, 

7.1.4 Prowadzenie rozliczeń II części Projektu w sposób właściwy dla wymagań RPO WZ,  

7.1.5 Działanie we współpracy z Zamawiającym, na jego rzecz i w jego interesie w okresie 
od dnia podpisania umowy, do zakończenia okresu ewentualnych kontroli uprawnionych do 
tego organów / instytucji, 

7.1.6 Zapewnienie sprawnej wymiany informacji z Zamawiającym oraz pozostałymi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego za pomocą opracowanego – najpóźniej 14 dni po 
podpisaniu umowy - do akceptacji Zamawiającego wewnętrznego regulaminu obiegu 
dokumentów związanych z realizacją Projektu. Regulamin obiegu dokumentów winien 
odnosić się do wszystkich dokumentów tworzonych na potrzeby realizacji Projektu oraz w 
sposób jednoznaczny określać: ich marszrutę, ilości wystawianych egzemplarzy, terminy na 
wykonanie wynikających z nich czynności, oraz miejsca ich przechowywania / gromadzenia. 
Regulamin winien zostać przedłożony Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej 
najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy. 

7.1.7 Prowadzenie przez cały okres realizacji umowy bieżącej analizy sytuacji związanej z 
realizacją Projektu, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla jego 
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pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu. Wykrycie problemów czy 
zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Wykonawcę działań naprawczych w zakresie 
jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego za 
pośrednictwem Kierownika Projektu odnośnie podjęcia określonych działań. 

7.1.8 Współudział z Zamawiającym w przeprowadzanych przez jednostki nadrzędne oraz 
uprawnione do tego organy państwowe kontrolach z realizacji oraz wykonania Projektu, 
opracowywanie związanej z tym stosownej korespondencji - przez cały okres w którym 
kontrole te mogą być prowadzone. 

7.1.9 W szczególności, gdyby postęp prac w ramach Projektu nie był zadawalający, do 
obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Wszelkie 
wnioski i rekomendacje formułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. 
harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co 
nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

7.1.10 Współpraca z Inżynierem Kontraktu I części Projektu wg zaleceń Zamawiającego 

7.1.11 Czuwanie nad harmonijną realizacją robót związanych z II częścią Projektu i 
zapobieganie ewentualnym kolizjom z wykonywanymi pracami w ramach I części Projektu. 

7.1.12 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przez cały czas trwania Umowy, w tym 
nadzór nad pracami inspektora BHP Wykonawcy Robót i nad przestrzeganiem przepisów BHP 
w realizacji Kontraktu na Roboty. 

7.1.13 Zapewnienie pełnej dyspozycyjności Inżyniera wobec Zamawiającego, poprzez 
pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym udział w organizowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcy spotkaniach, w takich ramach czasowych w jakich realizowana 
jest Umowa 

Istotne uchybienia lub częste uchylanie się Wykonawcy od opisanych w niniejszej specyfikacji 
obowiązków skutkować może wstrzymaniem płatności do momentu rzetelnego ich 
wykonania oraz prowadzić może do niewystawienia referencji przez Zamawiającego po 
zakończeniu realizacji zamówienia, jak również do zastosowania kar umownych włącznie z 
odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. 

7.2 Etap poprzedzający realizację II etapu robót budowlanych : 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

7.2.1 sprawdzenia kompletności, spełnienia wymagań formalnych i analizy merytorycznej 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego), Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, Przedmiarów robót i Kosztorysów inwestorskich. Wykonawca 
równocześnie sprawdzi kompletność wydanych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień. W 
wyniku tej czynności złoży – w terminie 14 dni od zawarcia umowy - do Zamawiającego 
raport z oceny dokumentacji technicznej zadania oraz wskaże swoje propozycje co do 
dalszego postępowania jak również rozwiązania ewentualnych problemów, 

7.2.2 Odbioru (potwierdzonego raportem) przewodnika wydzielającego część 
dokumentacji związanej z realizacją II etapu robót budowlanych; 

7.2.3 przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stopnia 
zaawansowania robót etapu I oraz możliwości wprowadzenia Wykonawcy II etapu robót 
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budowlanych. W wyniku tej czynności złoży do Zamawiającego raport z ewentualnymi 
uwagami oraz wskaże swoje propozycje co do dalszego postępowania;  

7.2.4 opracowania oraz przeprowadzenia wraz z Zamawiającym procedurę postępowania 
na wybór wykonawcy robót budowlanych II etapu zadania inwestycyjnego, zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 

 - opracuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

 - opracuje wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

 - opracuje ogłoszenie o zamówieniu w tym w wersji elektronicznej do umieszczenia 
na stronie BIP Zamawiającego, 

 - zweryfikuje kompletność dokumentacji umieszczonej na stronie BIP Zamawiającego, 

 - będzie uczestniczył w pracach komisji przetargowej do czasu uprawomocnienia się 
wyboru oferty najkorzystniejszej, 

 - opracuje odpowiedzi na złożone zapytania – w terminie maks. 2 dni od otrzymania 
zapytania (termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich 
jak potrzeba uzyskania odpowiedzi od Projektanta lub innych uczestników realizacji 
Projektu), 

 - sporządzi raport z oceny złożonych ofert, 

 - sporządzi projekt protokółu z postępowania, 

 - sporządzi projekty ogłoszenia oraz powiadomień o wyniku postępowania, z otwarcia 
ofert oraz wszelkie inne wynikające z wymagań ustawy Pzp oraz potrzeb 
prowadzonego postępowania,  

 - wszystkie opracowane dokumenty uzgodni z Zamawiającym, 

7.2.5 udziału w ewentualnych wizjach lokalnych przeprowadzanych wraz z potencjalnymi 
wykonawcami na etapie poprzedzającym składanie ofert; 

7.2.6 opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia wszelkich 
dokumentów przygotowanych przez wybranego Wykonawcę robót wynikających z zawartej z 
nim umowy takich jak m.in. Harmonogram robót budowlanych i płatności, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, itp. 

7.2.7 przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu, wszelkich 
innych czynności nie ujętych w umowie, które mogą okazać się konieczne do wykonania na 
etapie przed rozpoczęciem prac budowlanych przez wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego wykonawcę II etapu robót budowlanych,  

7.2.8 zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, rozpoczęcia robót, oraz protokolarnego 
przekazania Wykonawcy Robót (Kierownikowi budowy) placu budowy i dziennika budowy, 

7.2.9 wystąpienia do zamawiającego o udzielenie wszelkiego rodzaju upoważnień 
koniecznych do wywiązania się z nałożonych umową obowiązków, 

7.2.10 opracowania – zgodnie z STWiOR harmonogramu odbiorów, oraz we współpracy z 
Wykonawcą harmonogramu dostaw materiałów i urządzeń 

7.2.11 uzgodnienie z Zamawiającym procedury / wymaganych dokumentów do zwalniania 
materiałów i urządzeń do wbudowania, 

7.3 Etap budowy (II etap robót budowlanych oraz przystosowanie sal na potrzeby 
wystawy w ramach realizacji wystawy): 
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  Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

7.3.1 sprawowania nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach przez uprawnionych 
inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), posiadaną wiedzą i doświadczeniem technicznym, 

7.3.2 koordynacji działań własnych, poprzez wyznaczenie inspektora koordynującego, 

7.3.3 ścisłej współpracy z nadzorem autorskim w zakresie koniecznym do zapewnienia 
zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją techniczną zadania (w tym STWiOR oraz 
uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi), uzgadnianie, zlecanie wykonania 
– w porozumieniu z Zamawiającym ewentualnych korekt / rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, dokonywanie odbioru dokumentacji zmienionej / 
poprawionej i przekazywanie jej do wykonawcy robót. Wzywanie i potwierdzanie pobytu 
nadzoru autorskiego na placu budowy. 

7.3.4 udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i 
wyjaśnień dotyczących Kontraktu; 

7.3.5 sprawowania kontroli przebiegu procesu budowlanego w zakresie niezbędnym do 
zabezpieczenia interesu Zamawiającego oraz do przeprowadzenia go zgodnie z dokumentacją 
projektową, wydanym pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 
techniczną, a w szczególności do: 

a. bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, z warunkami pozwolenia na 

budowę, obowiązującymi normami, oraz praktyką inżynierską,  

b. prowadzenie inspekcji dostaw materiałów i urządzeń na zgodność z 

wymaganiami kontraktu,  

c. zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie / niezgodnych z 

wymaganiami dokumentacji technicznej inwestycji; 

d. sprawdzanie (potwierdzone pisemnie na dokumentach) odpowiedniości i 

autentyczności wszystkich certyfikatów, świadectw, aprobat technicznych, 

praw własności, gwarancji itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny 

zgodnie z warunkami zawartego z nim kontraktu,  

e. żądania od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub 

wydanymi uzgodnieniami / decyzjami administracyjnymi, 

f. sprawdzenie wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwych 

robót;  

g. zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych; 

h. monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; 

i. kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

j. nadzorowania badań materiałów, testów technologicznych rozruchów urządzeń 

i wyposażenia; 
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k. kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w 

nim stosownych wpisów,  

l. kontrolowania spełnienia wymagań formalnych w zakresie dopuszczonych do 

pracy podwykonawców, jak również kontrolowania ich pracy w zakresie w 

jakim kontrolowana jest praca Wykonawcy,  

m. zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy Robót, po sprawdzeniu kwalifikacji 

personelu, kompletności i sprawności urządzeń i sprzętu laboratoryjnego; 

n. zlecania wykonania kontrolnych badań / testów laboratoryjnych i pomiarów 

właściwemu rzeczowo Laboratorium jeżeli jest to niezbędne, przy czym 

konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych badań / testów ponosi w 

zależności od ich wyniku Wykonawca robót budowlanych  jeżeli testy/ badania 

wykażą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia, dostawy lub – 

Inżynier kontraktu II cz. Projektu wraz z Zamawiającym (wg indywidualnych 

ustaleń) jeżeli wyniki nie potwierdzą negatywnych przypuszczeń co do jakości, 

o. zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań 

materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 

p. sprawdzanie i odbieranie robót  zanikających i ulegających zakryciu; 

q. sprawdzanie i dokonywania odbiorów robót częściowych; 

r. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego,  

s. protokółowania czynności odbiorowych; 

t. poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót; 

u. kontrolowania przestrzegania / aktualizacji planu bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia na budowie, jak również utrzymania porządku na terenie 

budowy, aktualizowany plan bioz winien być przedkładany do akceptacji przez 

Zamawiającego (nie rzadziej niż raz na dwa miesiące). Zamawiający 

zobowiązuje również IK II cz. Projektu do weryfikowania dokumentów 

świadczących o przeprowadzonych szkoleniach personelu Wykonawcy w tym 

zakresie, 

v. powiadamiania Zamawiającego o wynikach wszelkich odbiorów poprzez 

natychmiastowe (najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych) dostarczanie 

wypełnionych protokółów z tych odbiorów, 

w. Potwierdzanie swojej bytności na placu budowy oraz wywiązywania się z wyżej 

wymienionych czynności poprzez odpowiednie wpisy do dziennika budowy, jak 

również zapewnienie pełnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w 

ramach realizacji Kontraktu, poprzez codzienną obecność Inżyniera lub osoby 

upoważnionej, mogącej podejmować decyzję (pełnomocnika) w trakcie 

realizacji Kontraktu w zależności od potrzeb i na każde wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy 

x. nadzór nad Wykonawcą w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 

środowiska,  

y. nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
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7.3.6 wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 

7.3.7 odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie 
czasu wykonania Projektu lub zwiększenia jego kosztów; 

7.3.8 wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w 
swojej pracy; 

7.3.9 udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, w których uczestniczą: 
kierownik budowy,  IK I cz. Projektu, Zamawiający, Nadzór Autorski i / lub inne strony procesu 
inwestycyjnego – wg. potrzeb, uzupełnianie w swoim zakresie protokółów z tych narad; 

7.3.10 udział w comiesięcznych Radach Budowy dotyczących postępu robót (w zamian co 
czwartej narady koordynacyjnej), oraz uzupełnianie w swoim zakresie działania protokółów z 
tych narad;  

7.3.11 opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia zmian w 
Harmonogramie robót budowlanych i płatności, 

7.3.12 identyfikowania ryzyk powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych, 
proponowania metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia- 
przedstawiania stanowiska / załatwienia sprawy w odniesieniu do tych roszczeń; 

7.3.13 nadzorowania przeprowadzonych prób i rozruchów; 

7.3.14 sprawdzenia kompletności, weryfikacji zawartości i zatwierdzania opracowanych 
przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych; 

7.3.15 rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia 

7.3.17 Ścisłej współpracy z Inżynierem kontraktu I części Projektu. W razie wystąpienia 
jakichkolwiek konfliktów, Przedstawiciel Zamawiającego (Inżynier Kontraktu II części 
Projektu) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałych 
problemach. 

 

7.3.16 Wykonawca decydować będzie o: 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

b) dopuszczeniu do wykonania dokumentacji zamiennej, 

c) dopuszczeniu podwykonawców, 

d) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót; 

e) dopuszczeniu do pracy wytwórni mieszanek betonowych, wytwórni prefabrykatów, 
Laboratoriów badawczych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót; 

f) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 

7.3.17 Wykonawca będzie wnioskować do Zamawiającego o: 

g) przeprowadzenie kontrolnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 
Rzeczoznawcę; 
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h) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie; 

i) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane; 

j) zlecenie wykonania robót dodatkowych w oparciu o protokoły koniczności; 

k) zlecenie wykonania robót uzupełniających; 

l) zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie Harmonogramu robót budowlanych i 
płatności, przedstawionego przez Wykonawcę Robót oraz o ewentualne zmiany tego 
Harmonogramu - w trakcie trwania umowy o roboty; 

m) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy 
Robót, na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót. 

7.3.18 Wykonawca opiniować będzie i przedkładać do decyzji Zamawiającego, wnioski 
Wykonawcy Robót w zakresie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zmian w 
zakresie terminów realizacji robót, jak również innych zmian dot. warunków obowiązującej z 
wykonawcą robót umowy. 

7.3.19 Roboty dodatkowe, zamienne  i uzupełniające. 

a) Inżynier kontraktu II cz. Projektu przygotowuje dla Zamawiającego Protokół 

konieczności, spisany przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inżyniera 

Kontraktu i Wykonawcy Robót, zawierający opis powstałych problemów technicznych, 

opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania 

robót dodatkowych / zamiennych / uzupełniających, wskazanie co do rodzaju robót. 

Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego; 

b) Inżynier kontraktu II cz. Projektu przedstawia opinię dotyczącą kalkulacji kosztów 

Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych / zamiennych - w zakresie ich 

ilości i wartości. 

c) Zlecanie przez Zamawiającego robót dodatkowych / zamiennych / uzupełniających 

będzie odbywało się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach 

odrębnych umów. W tym celu Inżynier kontraktu na polecenie Zamawiającego dokona 

analizy rynku w zakresie kształtowania się cen na roboty dodatkowe, opracuje projekt 

zaproszenia do negocjacji, opracuje projekt umowy na roboty dodatkowe, weźmie 

udział w negocjacjach cenowych.  

d) Wydanie przez Inżyniera polecenia wykonania robót dodatkowych odbywać się może 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

e) Zgody Zamawiającego wymaga także zlecenie realizacji robót uzupełniających.  

f) IK II cz. Projektu zapewni nadzór nad wykonaniem i odbiorem robót dodatkowych / 

zamiennych / uzupełniających jak w zakresie robót podstawowych. 

7.4 Etap po zakończeniu robót budowlanych: 

Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

7.4.1 poświadczenia terminu zakończenia robót; 

7.4.2 organizacja (powołanie w uzgodnieniu z Zamawiającym komisji odbiorowej, 
określenie regulaminu jej prac) odbioru końcowego oraz udział w tym odbiorze, sporządzenie 
listy usterek, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów wymaganych do odbioru,  



Część I – Instrukcja dla Wykonawców 

„Świadczenie usług Inżyniera kontraktu w ramach realizacji II części projektu „Budowa Pawilonu wystawowego służącego 
celom Centrum Dialogu „Przełomy” 

Strona 15 z 71 

7.4.3 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z wykonania robót 
budowlanych zgodnie z wykonaną uprzednio i uzgodnioną z Zamawiającym „Listą 
sprawdzającą do weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji odbiorowej”; 

7.4.4 egzekwowanie wykonania oraz prowadzenie odbiorów robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; 

7.4.5 czynnego udziału w rozwiązywaniu potencjalnych sporów zgodnie z warunkami 
kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych; 

7.4.5 Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów PT i OT; 

7.4.6 rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 
sporządzenie Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań; 

7.4.7 wystawienia Końcowego Świadectwa Płatności, Świadectwa Wykonania i innych 
dokumentów wymaganych Warunkami Kontraktu; 

7.4.9 uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi, egzekwowanie obowiązków 
gwarancyjnych Wykonawcy Robót. Zamawiający powiadomi Inżyniera o przeglądach 
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu; 

7.4.10 Uczestnictwo, pomoc w składaniu przez Zamawiającego wyjaśnień w razie kontroli 
realizacji projektu przez uprawnione do tego instytucje / organy w okresie 5 lat od daty 
rozliczenia końcowego Projektu. 

7.5 Realizacja wystawy: 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

7.5.1 czynnego udziału w realizowanych przez Zamawiającego pracach związanych z 
wyborem wykonawcy wystawy w zakresie spraw budowlanych (dostosowania budynku do 
potrzeb wystawy) – na indywidualne polecenia Zamawiającego; 

7.5.2 Opracowania dokumentacji wyboru (w tym projekt umowy )wykonawcy wystawy w 
części dostosowującej budynek do potrzeb wystawy, 

7.5.4 Przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stopnia 
zaawansowania robót budowlanych oraz możliwości wprowadzenia Wykonawcy wystawy. W 
wyniku tej czynności złoży do Zamawiającego raport z ewentualnymi uwagami oraz wskaże 
swoje propozycje co do dalszego postępowania;  

7.5.5 Na żądanie Zamawiającego opiniowania wszelkich dokumentów (związanych z 
przystosowaniem sal na potrzeby wystawy) przygotowanych przez wybranego Wykonawcę 
wystawy wynikających z zawartej z nim umowy; 

7.5.6 Udział w odbiorze dokumentacji techniczno – budowlanej związanej z realizacją 
wystawy (w wyniku tej czynności Wykonawca złoży pisemny raport z przeprowadzenia 
kontroli dokumentacji w zakresie kompletności, spełnienia wymagań formalnych i analizy 
merytorycznej, w tym Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Przedmiarów robót 
i Kosztorysów inwestorskich. Wykonawca sprawdzi również zgodność tej dokumentacji z 
dokumentacją Inwestycji, z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami administracyjnymi oraz z 
poczynionymi z Projektantem ustaleniami dot. zakresu tej części inwestycji. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności lub innych uchybień wskaże swoje propozycje co do dalszego 
postępowania); 

7.5.7 przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu, wszelkich 
innych czynności nie ujętych w umowie, które mogą okazać się konieczne do wykonania na 
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etapie przed rozpoczęciem prac związanych z wystawą przez wyłonionego w drodze 
postępowania przetargowego Wykonawcę wystawy,  

7.5.8 protokolarnego w imieniu Zamawiającego, przekazania Wykonawcy wystawy części 
obiektu przeznaczonej do realizacji prac związanych z wystawą 

7.5.9 wykonywania wszystkich możliwych w niniejszym zakresie do wykonania czynności 
opisanych w niniejszym rozdziale punkt 7. podpunkt 3). oraz podpunkt 4) w zakresie prac 
budowlanych związanych z przystosowaniem sal na potrzeby wystawy w ramach jej realizacji 
; 

7.6 Doradztwo, koordynacja oraz rozliczanie finansowe Projektu: 

Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

a) Doradztwa i opiniowania w zakresie spraw finansowych Projektu (dot. zarówno sfery 

finansowania jak również wydatkowania środków finansowych) z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów (takich jak ustawa o finansach publicznych, ustawa o 

zamówieniach publicznych, o naruszeniu dyscypliny budżetowej, itp.), wymaganiami 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, wymaganiami umowy o dofinansowanie 

Projektu oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w tym zakresie. 

sprawozdawczości, monitoringu wskaźników osiągnięcia celów Projektu, 

b) Kontroli wydatkowania środków finansowych w ramach Projektu na zgodność z wyżej 

wymienionymi unormowaniami; 

c) Doradztwa w zakresie kwalifikowalności kosztów (opiniowanie projektów umów, 

planowanych wydatków ,itp.), 

d) Aktualizowania w oparciu o harmonogramy robót i płatności, harmonogramy rzeczowo 

- finansowe poszczególnych Wykonawców, Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

Projektu; 

e) Wnioskowania w imieniu Zamawiającego do IZ RPO WZ o przesunięcia / korekty 

finansowe pomiędzy poszczególnymi wydatkami, i / lub konieczne modyfikacje w 

ramach wydatków przewidzianych w Studium Wykonalności Projektu;  

f) sprawdzania dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych miesięcznych 

zestawień ilości i wartości wykonanych robót / prac,  kontrolowania ich zgodności z 

wystawionymi protokółami odbioru, Harmonogramami robót i płatności oraz 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, przygotowania odpowiednich 

Świadectw Płatności i Zaawansowania Robót, - w zakresie II części Projektu; 

g) sporządzania miesięcznego zbiorczego protokółu zaawansowania prac realizowanych w 

ramach Projektu wg. wzoru uzgodnionego z Zamawiającym – wszystkie pow. 

dokumenty winny zostać przedłożone do akceptacji Zamawiającego do 10 dnia 

kalendarzowego każdego miesiąca 

h) Sporządzenia i comiesięcznej aktualizacji montażu finansowego Projektu. Montaż 

finansowy stanowić winien dokument ujmujący całość środków finansowych 

koniecznych na pokrycie wydatków z harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu, 

w podziale czasowym (miesięcznym) i w podziale na źródła ich pochodzenia; 
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Zaktualizowane dokumenty Harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz Montażu 

finansowego, Wykonawca złoży do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 7 

dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca.  

i) Bieżącego opisywania faktur itp. dokumentów finansowo księgowych zgodnie z 

wytycznymi IZ RPO WZ, (za wyjątkiem dokumentów które opisuje Inżynier kontraktu 

etapu I); 

j) Kontroli faktur pod względem merytorycznym oraz formalnym udokumentowanej 

podpisem na fakturze; 

k) Sprawdzenia kompletności dokumentów za dany okres na potrzeby opracowania 

wniosku o płatność; 

Wszelkie czynności konieczne do wykonania na oryginałach dokumentów finansowo – 

księgowych Wykonawca wykonywać będzie w siedzibie Zamawiającego;  

l) Sporządzania wniosków o płatność zgodnie z Montażem finansowym i składania ich w 

wersji papierowej (2 egzemplarze) w siedzibie Zamawiającego w terminie dwóch dni 

roboczych przed ostatecznym terminem ich nadania w celu zatwierdzenia i wysyłki do 

IZ RPO WZ;  

m) Udzielania na żądanie Zamawiającego informacji o bieżącym wykorzystaniu środków 

finansowych w ramach Projektu w zakresie poszczególnych wydatków oraz całości 

zadania; 

n) Wykonywania innych czynności w zakresie spraw finansowych wynikających z realizacji 

Projektu, a wymaganych przez Organizatora Muzeum jakim jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego, 

7.7 Promocja: 

W ramach prowadzenie działań promocyjnych Projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

7.7.1 opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego Planu działań 
promocyjnych Projektu, uwzględniającego środki finansowe przeznaczone na ich realizację – 
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 

7.7.2 realizacji powyższego Planu we współpracy z Zamawiającym, 

7.7.3 przygotowywania raz na miesiąc komunikatów wraz z dokumentacją fotograficzną 
dotyczących postępów w realizacji Projektu, przeznaczonych do publikacji na stronach 
internetowych Zamawiającego – do 15 dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca, 

7.7.4 przygotowywania na zgłoszenie Zamawiającego komunikatów z wydarzeń z realizacji 
inwestycji / Projektu, przeznaczonych do publikacji w mediach za pośrednictwem 
Zamawiającego, 

7.7.5 stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego 
zamówienia znaków zgodnie z wymaganiami IZ RPO WZ; 

7.7.6 pomoc w organizacji różnego rodzaju „wydarzeń” promujących Projekt,  

7.8 Sprawozdawczość (w odniesieniu do prac poza obszarem działania Inżyniera 
kontraktu I etapu): 

7.8.1 Raporty miesięczne. 

Inżynier w terminie do 4  dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży 
Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez IK cz. II Projektu 
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prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym 
poziomie jakości robót, oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty 
budowlane. 

Raport będzie zawierał: 

- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu – w formie wyczerpującego 
opisu obrazującego rzeczywiste wykonanie prac, 

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

- fotografie dokumentujące postęp robót, 

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 

- ocena przestrzegania przepisów (planu bioz) bezpieczeństwa, 

- ogólna ocena postępu prac oraz ich jakości. 

Raport miesięczny będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni 
roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego 
we wskazanym terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”. 

7.8.2 Inżynier kontraktu II cz. Projektu prowadzić będzie dokumentację audio-wizualną z 
realizacji umów w ramach Części II Projektu w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w 
formie filmów i zdjęć cyfrowych . Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym 
datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD), w wersji 
oryginalnej będą przekazywane odpowiednio Zamawiającemu.   

7.8.3 Raport końcowy. 

Inżynier, w ciągu 14 dni od daty zakończenia rzeczowego Projektu - przedłoży 
Zamawiającemu Raport końcowy w liczbie 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej, który będzie zawierał: 

- powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych , 

- rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego (Kontraktu), 

- protokóły odbiorów końcowych, 

- listę usterek, 

- sprawozdanie z własnej działalności , 

- całą powykonawczą dokumentację odbiorową zebraną, spisaną w postaci listy i 
przygotowaną zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach 
publicznych, wymaganiami instytucji finansujących zawierającą m.in. takie dokumenty jak: 
projekt budowlany powykonawczy, instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń (w 
języku polskim), dokumenty gwarancyjne, wszelkie protokoły (jakie powstały w trakcie 
realizacji Projektu), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, , 
aprobaty techniczne, atesty, świadectwa  i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, 
programy zapewnienia jakości, wyniki badań, informacje niezbędne do sporządzenia 
dokumentów PT, OT , książki obiektu itp., inne dokumenty zgromadzone w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 

Raport końcowy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 21 dni 
roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Brak uwag we wskazanym 
terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”. 
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7.9  Współpraca z Zamawiającym. 

7.9.1 Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką 
niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Projektem. 

7.9.2 Inżynier ma obowiązek realizować wszystkie polecenia i zarządzenia Zamawiającego 
w tym również wynikające z poleceń Jego Organizatora jakim jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i 
rozliczania Projektu, dostarczania koniecznych informacji z przebiegu realizacji Projektu i 
które będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może 
zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności wynikających z zawartych umów. 

7.9.3 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 
współpracy polegającej na stałym kontakcie z Zamawiającym za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, faksu i telefonu oraz na osobistej bytności w siedzibie Zamawiającego zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia poprzez osobistą 
bytność w siedzibie Zamawiającego będzie następowała w dniu ustalonym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy realizacja przedmiotu zamówienia 
będzie następować przez osoby wskazane w ofercie. Wykonywanie przedmiotu zamówienia 
za pomocą innych osób wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

7.9.4 Czynności, stanowiące przedmiot zamówienia, będą wykonywane w terminach 
ustalonych przez Strony, z uwzględnieniem interesu i potrzeb Zamawiającego, terminów 
wyznaczanych przez polskie i unijne instytucje zaangażowane w nadzorowanie i finansowanie 
Projektu oraz stopnia złożoności danej sprawy i zakresu przewidywanej pracochłonności. 
Poszczególne terminy wykonania kolejnych czynności będą każdorazowo uzgadniane i 
potwierdzane drogą korespondencji elektronicznej. Naczelną zasadą przy ustalaniu terminu 
jest zapewnienie Zamawiającemu pomocy na czas gdy jest ona konieczna, by mógł on 
właściwie zadbać o swój dobrze pojęty interes oraz wywiązać się z nałożonych przez 
uprawnione do tego podmioty terminów realizacji spraw. 

7.10 W zakresie robót budowlanych całego zadania 

Od dnia zawarcia umowy: 

7.10.1 sprawowania nadzoru inwestorskiego w branży architektura przez uprawnionego 
inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), posiadaną wiedzą i doświadczeniem technicznym, 

7.10.2 koordynacja działań wszystkich uczestników zadania inwestycyjnego. 

8 Wymagania. 

8.1 Personel Inżyniera. 

8.1.1 Personel Inżyniera będzie składał się z personelu kluczowego i personelu 
pomocniczego. Personel kluczowy będą stanowiły osoby wskazane w ofercie Inżyniera w 
Załączniku nr 4  do IDW – „Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia”. 

8.1.2 Osobą odpowiedzialną za kierowanie personelem Inżyniera będzie Inżynier 
Kontraktu. 

8.1.3 Inżynier musi dysponować osobami stanowiącymi personel pomocniczy, niezbędnymi 
do realizacji zamówienia jak: projektanci do weryfikacji projektu, specjaliści do spraw 
kosztorysowania i przedmiarowania, specjalista ds. BHP, inni specjaliści wspierający 
inspektorów nadzoru jak: ekspert ds. elektroakustyki, ekspert ds. oświetlenia. Wszystkie 
osoby z personelu pomocniczego powinny posiadać wykształcenie i doświadczenie 
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umożliwiające prawidłową realizację zamówienia oraz posiadać wymagane przepisami 
uprawnienia bądź zaświadczenia. Wynagrodzenie osób zatrudnionych dodatkowo należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z 
bezpośrednich porad / opinii z ww. w terminach wzajemnie uzgodnionych, w tym również w 
trakcie bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego.  

8.1.4 Personel Inżyniera będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą 
stanowiły podstawę roszczeń któregokolwiek z Wykonawców. 

8.1.5 Inżynier kontraktu lub osoby z personelu kluczowego – wg potrzeb- winny przebywać 
codziennie na terenie realizacji Inwestycji w godzinach pracy dostosowanych do pracy 
Wykonawców Robót oraz być dostępnymi na każde wezwanie Zamawiającego. Nieobecność 
ww. osób może skutkować wstrzymaniem przez Zamawiającego płatności dla Inżyniera 
Kontraktu. 

8.1.6 Osoby wskazane w ofercie wykonawcy są osobami, które będą realizować umowę. 
Zmiana składu Zespołu Inżyniera wskazanego w ofercie może nastąpić tylko w uzasadnionym 
przypadku, za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana składu personelu kluczowego jest 
dopuszczalna tylko i wyłącznie gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę dysponuje co 
najmniej takimi samymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doświadczeniem jak osoba 
zastępowana. 

8.1.7 Inżynier może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu wymienionego w 
Ofercie Inżyniera, Zmiana taka jest możliwa, po wcześniejszym, w terminie, co najmniej 5 dni 
przed planowaną zmianą, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

8.1.8 Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w następujących 
przypadkach: 

a) jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy; 

c) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Inżyniera (np. rezygnacji, itp.). 

8.1.9. Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany personelu wymienionego w Ofercie 
jeżeli uzna, że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z 
Umowy. 

 

9. Pomieszczenia biurowe Zespołu Inżyniera. 

9.1 Zapewnienie pomieszczeń biurowych (o pow. łącznej ok. 20m²) dla działalności 
Zespołu Inżyniera na placu budowy będzie obowiązkiem Wykonawcy Robót I i II etapu. 
Pomieszczenia wyposażone będą w instalację: grzewczą, elektryczną oświetlenia i zasilania 
gniazd oraz dostęp do urządzeń sanitarnych. Inżynier dostarcza sprzęt i wyposażenie 
niezbędne do wykonywania swoich obowiązków, takie jak: sprzęt komputerowy i łączności, 
aparat fotograficzny, meble, materiały biurowe itp. we własnym zakresie. 

9.2 Koszty: energii, wody , sprzątania , dozorowania i ubezpieczenia zaplecza Inżyniera 
ponosi Wykonawca Robót, w ramach swojej umowy. 

9.3 Pozostałe koszty funkcjonowania swojego biura ponosi Inżynier. Inżynier zapewnia na 
własny koszt odzież ochronną i sprzęt ochronny dla swojego personelu, a także dla 
przedstawicieli Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego. 
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9.4 Koszty urządzenia i utrzymania pomieszczeń należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

10. Warunki płatności i kary. 

10.1 Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu II cz. Projektu za wykonanie przedmiotu umowy 
będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym miesięcznie z dołu na podstawie faktur 
przejściowych i faktury końcowej . 

10.2 Pierwsza płatność nastąpi po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca 
kalendarzowego po dniu podpisania umowy . 

10.3 Wynagrodzenie miesięczne IK II cz. Projektu stanowić będzie iloraz 80% wartości 
zamówienia przez ilość pełnych miesięcy kalendarzowych do daty finansowego rozliczenia 
Projektu określonej w umowie o dofinansowanie Projektu. 

10.4 Ostateczne rozliczenie i zapłata pozostałych 20% wynagrodzenia umownego za    
wykonane roboty nastąpi w dniu finansowego zakończenia Projektu, na podstawie faktury 
VAT wystawionej w terminie 14 dni – dostarczonej wraz z raportem końcowym - po 
zakończeniu rzeczowym Projektu.  

10.5 Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.  

10.6 Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez 
Zamawiającego. 

10.7 Kary umowne za nieterminowe wykonanie przez Inżyniera Kontraktu powierzonych 
mu zadań naliczone zostaną zgodnie z zapisami wzoru umowy. 

10.8 Zamawiający może wstrzymać płatności z przyczyn określonych we wzorze umowy.  

11. Jeżeli w dokumentacji postępowania podane zostały nazwy własne to działanie takie 
nie ma na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a ma jedynie za 
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia co najmniej 
tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 

 

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. 

 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP w wysokości nie przekraczającej 50  % wartości zamówienia podstawowego.  

 

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Pzp. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Wymagany przez zamawiającego okres wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy przez 

czas realizacji robót przez wykonawców pozostałych robót do dnia złożenia końcowego wniosku 

o płatność po dniu zakończenia finansowego Projektu. 
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2. Planowany termin zakończenia rzeczowego Projektu: 31 maj 2014 r. 

3. Planowany termin zakończenia finansowego Projektu: 30 czerwiec 2014 r. 

4. Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres gwarancji i 

rękojmi na roboty budowlane zrealizowane przez wykonawcę robót budowlanych w ramach 

Projektu, który wynosi 36 miesięcy. 

 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z 
postępowania w myśl art. 24 ustawy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku 
nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w niniejszej IDW, a dostarczone wraz z ofertą 
wykonawcy. 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 

1.  Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu 
na podstawie art. 24 u.p.z.p. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia to poniższe dokumenty muszą być także złożone przez te podmioty. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z wzorem 
wskazanym w Załączniku Nr 2 do niniejszej IDW) oraz oświadczenie w sprawie braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania (zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku Nr 3 do 
niniejszej IDW); 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

1.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenia składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. W przypadku składania 
oferty przez Spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze 
wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 
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2.  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 6 do niniejszej IDW). W szczególności 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 
potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):  

2.1 wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwie usługi 
polegające na pełnieniu obowiązków Inżyniera kontraktu (w tym m.in. nadzorowanie, 
koordynacja, kontrola i rozliczenie robót budowlanych, rozliczanie projektu) zadania 
inwestycyjnego obejmującymi budowę obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 
15.000 m3 i wartości inwestycji współfinansowanej ze środków nie podlegających zwrotowi 
(np. z budżetu UE, EBOR, Banku Światowego, budżetu organizacji międzynarodowej) nie 
mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto.  

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunków Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.  

2.2 Dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: 

2.2.1) Inżynier Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy.  

Wymagane kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawne. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy koordynacji i zarządzaniu 

zadaniami dotyczącymi budowy obiektów kubaturowych - w tym przy minimum dwóch 

zadaniach polegających na budowie obiektu kubaturowego o kubaturze 15.000 m3 oraz 

wartości min. 10.000.000 zł brutto, współfinansowanych ze środków nie 

podlegających zwrotowi (np. z budżetu UE, EBOR, Banku Światowego, budżetu 

organizacji międzynarodowej). 

Doświadczenie na stanowisku: Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent, Kierownik 

Kontraktu,  Koordynator Projektu, lub na stanowisku tożsamym. 

2.2.2) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. 

Wymagane kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;  

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy pełnieniu samodzielnych 

funkcji w budownictwie na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji inwestycji o wartości robót 

budowlanych nie mniejszej 3.000.000 zł brutto. 

2.2.3) Inspektor nadzoru ds. Architektury 
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Wymagane kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku architektura i urbanistyka, wraz z 

nadanymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń; lub wydane wcześniej uprawnienia, równoważne z 

wyżej wymienionym 

 Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy pełnieniu samodzielnych 

funkcji w budownictwie na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego  w 

specjalności architektonicznej przy realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu 

kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 15.000 m3 oraz o wartości robót 

budowlanych nie mniejszej 14.000.000 zł brutto. 

2.2.4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych. 

Wymagane kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub 

wydane wcześniej uprawnienia, równoważne wyżej wymienionym;. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych 

funkcji w budownictwie na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych. 

2.2.5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych. 

Wymagane kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub wydane wcześniej uprawnienia, równoważne wyżej 

wymienionym . 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych 

funkcji w budownictwie na stanowisku: kierownik robót lub inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

2.2.6) Specjalista do spraw rozliczeń. 

Wymagane kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawne. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w rozliczaniu zadań 

inwestycyjnych, w tym co najmniej dwóch o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 zł 

brutto każde współfinansowanych ze środków nie podlegających zwrotowi (np. z 

budżetu UE, EBOR, Banku Światowego, budżetu organizacji międzynarodowej). 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.  

2.3 Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. Dokument wymieniony w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału przedkładają 
także podmioty oddające do dyspozycji Wykonawcy zasoby odnoszące się do zdolności 
finansowej, jeżeli będą brały udział w realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca 
musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): 

2.3.1 posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 50.000,00  zł lub 

posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w 

którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w 

wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w 

wymaganej wysokości.  

2.3.2 posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co 

najmniej 3.000.000,00 zł.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

2.4 Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.  

Załącznik nr 2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, może być złożony wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, przy czym winien on być podpisane przez każdego z tych 

Wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2.5 Złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.  

Załącznik nr 3 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokument oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z nich osobno. 

2.6 Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. (Dz. U.Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 
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jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt. 1.2 oraz pkt. 1.3, składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2.6.1 Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów, jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt. 1.2 i 
pkt.1.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9.3. IDW znajdują 
odpowiednie zastosowanie.  

2.6.2 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w 
innych walutach niż złoty, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs 
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – 
nie spełnia”. 

 

X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące 

postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego dla jakiego umowa została zawarta, 

2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wykonawców do 

czasu wykonania zamówienia, 

4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 

5) umowa winna upoważniać jednego z wykonawców we wszystkich sprawach związanych z 

ofertą i umową o realizacje zamówienia. 
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4. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika. Z wadium musi 

jednoznacznie wynikać, iż taki Wykonawca bądź Pełnomocnik  działa w imieniu  wszystkich 

podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, z wymienieniem firm (nazw) każdego z nich. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

XI. WADIUM. 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

 

3.000,00   zł słownie: trzy tysiące złotych  

 

2. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 PZP.  
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Kredyt Bank S.A. II oddz. w Szczecinie  ul. Starzyńskiego 1, 70-506 
Szczecin .,  Nr konta: 74 1500 1722 1217 2001 2158 0000. 

4. Wadium wnoszone w innych formach należy załączyć do oferty w oryginale.  

5. UWAGA: W tytule wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące 
postępowanie, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło 
żadnych wątpliwości, przykładowo: „Postępowanie nr MNS/ZP/A/8/12 – Świadczenie usług 
Inżyniera kontraktu”. 

6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna winno zawierać w dokumencie poręczenia lub 
gwarancji oznaczenie postępowania którego wadium dotyczy, z godnie z przykładem wskazanym 
powyżej. 

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach opisanych w art. 45 ust. 1 – 2 PZP. 

8. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania wadium w przypadkach opisanych w art. 45 ust. 
5 i art. 45 ust. 4a PZP 

9.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem 
składania ofert. 

11. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a 
nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 

12. Dokument wniesienia wadium musi być załączony do oferty. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie 

uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz o obniżenie 

wynagrodzenia. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Termin wniesienia należytego wykonania umowy 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. 

4.1 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Kredyt Bank S.A. II oddz. w Szczecinie  ul. 
Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin .,  Nr konta: 74 1500 1722 1217 2001 2158 0000. 

4.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4.3 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4.4 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna winno zawierać w dokumencie 
poręczenia lub gwarancji oznaczenie postępowania którego wadium dotyczy, z godnie z 
przykładem wskazanym w rozdz. XI pkt.5. 

4.5 Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 

5. Brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.1 Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

6.2 Zamawiający zwróci: 

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni po dniu 
złożenia końcowego wniosku o płatność, 
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- 30 %wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 36 miesięcy po dniu 
złożenia końcowego wniosku o płatność . 

7. Przedłużenie terminu wykonania umowy 

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w 
przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni 
przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność 
obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści 
tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia. 

 

XIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w złotych polskich. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

Wymagania podstawowe: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopie poświadczone notarialnie.  

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą IDW formie. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP.  

7. Forma oferty. 

7.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 
kopia - kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż 
A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
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7.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

7.3 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

7.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

7.5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 
być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony nie zapisane powinny zawierać informację „strona pusta”. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

7.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez 
niego tekst muszą być parafowane i datowane. 

7.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

7.8 Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów wchodzących w 
skład oferty lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, 
co do jej prawdziwości. 

8. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
IDW, 

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

c. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporządzony 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

e. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów, jeżeli składając ofertę Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 
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Zobowiązanie winno być sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
niniejszej IDW, 

f. Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie. 

g. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

h. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, 

i. dowód wniesienia wadium,  

j. pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. IX niniejszej IDW. 

k. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby  
stron wchodzących w skład oferty. 

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

XV. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w poprzednim pkt lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

1.4 Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wraz z treścią zapytania 
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie 
ujawni źródła zapytania. 

2.  Zmiany w treści SIWZ. 

2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i 
zamieści ją na stronie internetowej zamawiającego.  

2.2 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

3. Zmiana terminu składania ofert 
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem dodatkowego czasu na 
wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmian treści niniejszej SIWZ. Przedłużając 
termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 
u.p.z.p. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. 

4. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi 
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ 
oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający 
doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ. 

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej.  

XVI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) Pani Hanna Podsiadła , tel. nr 91 43 15  240 

2) Pani Eulalia Fronczak Raś, tel. 91 43 15  241 

 

XVII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staromłyńskiej 27, w sekretariacie w 
nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  10.09.2012 r. do godz.  10,00. 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

„Oferta na: 

„Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu „Budowa Pawilonu 

wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”” część II 

Symbol postępowania:    MNS/ZP/A/8/12  

Nie otwierać przed dniem:10.09.2012 r. godz. .10,30 

Wykonawca: ...........................................................” 

 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”. 

5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 
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według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 w Szczecinie przy ulicy 
Staromłyńskiej 27  

 

W dniu  10.09.2012 r. o godz.  10:30 

 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. 

5. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym: 
nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu 
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. 

6. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

7. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane. Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferty te zostaną zwrócone 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.  

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2. Cena rozumiana jest jako wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienie podstawowe (bez 
uwzględnienia prawa opcji) łącznie z podatkiem VAT. Cena podana w formularzu ofertowym 
obejmuje wszystkie usługi świadczone w ramach realizacji umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający  w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który ma obowiązek  wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku 
nr 7 do SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

 

XXI. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania, 

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 

2. Zasady oceny ofert  . 

 

Każda złożona oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z 

działania: 

 

                                               Cena oferty najniższej  brutto 

                Wartość punktowa     =  -------------------------------------------    x  100pkt 

                                                             Cena badanej oferty  brutto  

 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) 
przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia Jeżeli Zamawiający nie może dokonać 
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

XXII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy 
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
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2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

3. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy,  lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że  mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty mają potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  
oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
nie później niż w dniu, którym upłynął termin składania ofert. 

 

XXIII. TRYB OCENY OFERT. 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

1.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące  istotnych zmian w treści 
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 
3 Pzp. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji.  

3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Pzp. 

3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 
24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

2.  Wykluczenie Wykonawcy. 

4.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 
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4.2 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego 
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

3.  Odrzucenie oferty. 

5.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.  

5.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

6.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

6.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

6.3 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.  

6.4 Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 
umowy. 

XXIV.INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA. ZMIANA UMOWY. 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp 

2. p. umowa zgodna z treścią w części  III SIWZ w sprawie niniejszego zamówienia: 

2.1 zostanie zawarta w formie pisemnnej, 

2.2 mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej, 

2.3 jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej, 

2.4 zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

2.5 podlega unieważnieniu: 

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp., 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 

4.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umów na pozostałe roboty budowlane. 

4.2 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

- klęski żywiołowe; 
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- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

4.3 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności: 

- niewypały i niewybuchy; 

- wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ ; 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 
gruntu, kurzawka, itp.); 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 

4.4 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

- konieczność uzyskania nowych uzgodnień lub aktualizacji uzgodnień / decyzji 
administracyjnych projektu wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej; 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

4.5 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej 

4.6 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami związanymi z realizacją 
wystawy takie jak np.” 

- trudności z uzgodnieniem scenariusza wystawy lub projektu wykonawczego wystawy, 

- trudności w pozyskaniu materiałów archiwalnych do wystawy, 

- konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, 

-  kolizja z toczącymi się robotami budowlanymi wewnątrz obiektu,  

4.7 inne przyczyny  zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które 
uniemożliwiają prowadzenie prac, wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia bądź 
dochowanie terminów płatności, a są następstwem siły wyższej, zmiany harmonogramu 
spływu środków z instytucji finansujących zamówienie  bądź okoliczności, których nie dało się 
przewidzieć.   

4.8 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

4.9 kolizja – sprzeczne założenia projektowe w zakresie instalacji  zewnętrznych - z 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.  

5. Zamawiający może dopuścić możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż 
opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: 

5.1 Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 28 dni przed upływem terminu 
wykonania umowy  o niemożności ukończenia jej wykonywania w tym terminie; 

5.2 Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy; 
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5.3 Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego 
opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 4.1.- 4.3 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 

7. Zmiany osobowe 

Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się 
co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez 
Zamawiającego. 

8.  Pozostałe zmiany  

a) zmiana obowiązującej stawki VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

wykonawcę;  

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) : 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr. 

rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 

3) aktualizacja harmonogramów związanych z wykonywanym przedsięwzięciem; 

 

XXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

 

XXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
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2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2.3 odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

XXVII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest 
zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie wnioski, 
oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść, dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych z IDW, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania na piśmie lub faksem na adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-
561 Szczecin 

XXVIII. PODWYKONAWSTWO. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

XXIX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

Pzp. 

Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego 

postępowania. 
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4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

niniejszego zamówienia wraz z informacjami o osobie, która 

będzie uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. 

5.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług 

6.  Załącznik nr 6 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów  

 



Część I – Instrukcja dla Wykonawców 

„Świadczenie usług Inżyniera kontraktu w ramach realizacji II części projektu „Budowa Pawilonu wystawowego służącego 
celom Centrum Dialogu „Przełomy” 

Strona 41 z 71 

 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

na: „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji II części projektu „Budowa 

Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”.  

 

 MNS/ZP/A/13/12  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3 .Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia podstawowego wynosi brutto : 

…………………………………………………………………………………………………… (słownie: 

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

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

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II IDW, 

6) Zapoznałem (zapoznaliśmy) sie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnieniami 

Zamawiającego do tego dokumentu. Zbadałem (zbadaliśmy), zrozumiałem (zrozumieliśmy) i 

sprawdziłem (sprawdziliśmy) te dokumenty i stwierdziłem (stwierdziliśmy), że nie zawierają 

błędów ani innych wad, 

7) Zapoznałem (zapoznaliśmy) sie z terenem budowy objętym niniejszym postępowaniem, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 

zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW, 

9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia],  
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10)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 

niniejszego zamówienia, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w ofercie nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

 

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia  

 

a)   

b)   

 

4.  Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

1)       

2)       
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 ……/…./…/…../……. 

  

MNS/ZP/A/13/12  

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

 ……/…./…/…../……. 

  

MNS/ZP/A/13/12 . 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  

 

 

            PODPIS(Y): 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      

 



Część I – Instrukcja dla Wykonawców 

„Świadczenie usług Inżyniera kontraktu w ramach realizacji II części projektu „Budowa Pawilonu wystawowego służącego 
celom Centrum Dialogu „Przełomy” 

Strona 45 z 71 

 

Załącznik nr 4 –  Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 

zamówienia wraz z informacjami o osobie, która będzie uczestniczyć w 

wykonaniu niniejszego zamówienia. 

 

 MNS/ZP/A/13/12  

  

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

dysponujemy lub będziemy dysponować nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na 

stanowisku wskazanym w SIWZ: 

Funkcja/Osoba 

 

Opis zadań potwierdzających 

spełnienie warunku (nazwa 

zadania, rodzaj wykonanych robót) 

oraz numer uprawnień 

budowlanych i data ich uzyskania, 

podstawa prawna ich nadania 

 

Powierzona funkcja i okres 

pełnienia powierzonej funkcji(Od 

m-c/rok – do m-c/rok) 

Inżynier 

Kontraktu/Przedstawiciel 

Wykonawcy: 

 

________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

____________________________ 

(podpis osoby wskazanej na ww 

funkcję) 
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Inspektor nadzoru robót 

konstrukcyjno-budowlanych: 

 

____________________________ 

(imię i nazwisko)  

 

____________________________ 

(podpis osoby wskazanej na ww 

funkcję) 

 

 

 
 

Inspektor nadzoru robót 

sanitarnych: 

 

________________________ 

(imię i nazwisko)  

 

____________________________ 

(podpis osoby wskazanej na ww 

funkcję) 

  

Inspektor nadzoru robót 

elektrycznych: 

 

________________________ 

(imię i nazwisko)   

 

____________________________ 

(podpis osoby wskazanej na ww 

funkcję) 

 

  

Inspektor nadzoru ds. 

architektonicznych: 

 

____________________________ 

(imię i nazwisko)   

 

____________________________ 

(podpis osoby wskazanej na ww 

funkcję) 
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Specjalista do spraw rozliczeń: 

 

____________________________ 

(imię i nazwisko)  

 

____________________________ 

(podpis osoby wskazanej na ww 

funkcję) 

  

 

 

Podstawa dysponowania personelem Wykonawcy: 

Funkcja/Osoba Podstawa dysponowania osobą przez Wykonawcę 

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-

budowlanych: 

_____________________________________________ 

(imię i nazwisko)  

 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych: 

____________________________________________ 

(imię i nazwisko)  

 

Inspektor nadzoru robót elektrycznych: 

___________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

Inspektor nadzoru ds. architektonicznych: 

____________________________________________ 

(imię i nazwisko)  

 

Specjalista do spraw rozliczeń: 

____________________________________________ 

(imię i nazwisko)  

 

 

PODPIS: 

 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Oświadczamy / y,, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.) 

 

 

 

 

 

PODPIS: 

 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych usług.  

  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  MNS/ZP/A/13/12 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED DNIEM SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI 

OKRES DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY -  Z TEGO OKRESU OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 

Wykonałem (wykonaliśmy) usługi: 

 

L.p. 
Nazwa 

usługi 

Wartość i 

kubatura  

Nadzorowanej 

inwestycji 

budowlanej 

Przedmiot 

usługi 

Data wykonania 
Odbiorca (nazwa, adres, nr 

telefonu do kontaktu) początek 

(data) 

zakończenie 

(data) / trwa 

1.       

2.       

3.       

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że usługi zostały 

wykonane należycie. 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  MNS/ZP/A/13/12 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

Niniejszym oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia obejmującego „Świadczenie usług 

Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji II części projektu „Budowa Pawilonu wystawowego służącego 

celom „Centrum Dialogu Przełomy” oddam do dyspozycji  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

moje zasoby odnoszące się do: 

 

 wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, kadry lub zdolności finansowych,  

 

na jakie ww Wykonawca powołuje się w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

u.p.z.p. 

 

 

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y)  Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszego 

zobowiązania  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszego 

zobowiązania 

Pieczęć(cie)  Miejscowość 

i data 
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Umowa nr …………………. 

 

zawarta w dniu …………………. 2012r. w Szczecinie, pomiędzy : 

 

Muzeum Narodowym w Szczecinie – „Zamawiający” ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, 

wpisanym do rejestru instytucji kultury …………………………………………, pod numerem …………………… 

prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………………………. 

 

reprezentowaną przez: 

1. Lecha Karwowskiego - Dyrektora Muzeum, 

2. Jerzego Malca – Głównego Księgowego 

 

a  

 

…………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą/Inżynierem”. 

 

§ 1 

1. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z 
zachowaniem zasad określonych w/w ustawą (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
pn. „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji II części projektu „Budowa 
Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”. 

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, 
rozliczaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją II części Projektu pn: „Budowa Pawilonu 
wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”” współfinansowanego w ramach 
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitarnych. Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności 
kulturalnej na obszarze metropolitarnym, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na 
obszarze metropolitarnym, oraz ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 
mocy umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.02.01-32-003/11-00. Treść umowy 
wraz załącznikami stanowi część II niniejszej specyfikacji. Ponadto usługa obejmuje pomoc w 
trakcie przygotowywania, realizacji oraz rozliczania wydatków przewidzianych w ramach zadania, 
w tym udział w procedurach związanych z udzieleniem zamówień publicznych w tym zakresie, 
współpracę z Zamawiającym w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz wymagań Organizatora Muzeum, współpracę ze 
służbami Zamawiającego przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z 
realizacją projektu. 

4. .Zakres prac i obowiązków Inżyniera. 

4.1  Obowiązki ogólne: 

Wykonawca niniejszego zamówienia, będzie w ramach II części Projektu odpowiedzialny za: 
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4.1.1 Zarządzanie Projektem w imieniu oraz interesie Zamawiającego w ścisłej z nim 
współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw mając zawsze na 
względzie pomyślne ukończenie Projektu w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych 
terminach i budżecie,  

4.1.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych, 
otrzymaną dokumentacją inwestycji, posiadaną wiedzą i doświadczeniem technicznym, 

41.3 Wspieranie Zamawiającego – poprzez udzielanie pisemnych porad, opinii, 
opracowywanie projektów korespondencji, reprezentowanie przed organami 
administracyjnymi - we wszystkich pozostałych czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją Projektu, 

4.1.4 Prowadzenie rozliczeń II części Projektu w sposób właściwy dla wymagań RPO WZ,  

4.1.5 Działanie we współpracy z Zamawiającym, na jego rzecz i w jego interesie w okresie 
od dnia podpisania umowy, do zakończenia okresu ewentualnych kontroli uprawnionych do 
tego organów / instytucji, 

4.1.6 Zapewnienie sprawnej wymiany informacji z Zamawiającym oraz pozostałymi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego za pomocą opracowanego – najpóźniej 14 dni po 
podpisaniu umowy - do akceptacji Zamawiającego wewnętrznego regulaminu obiegu 
dokumentów związanych z realizacją II części Projektu. Regulamin obiegu dokumentów 
winien odnosić się do wszystkich dokumentów tworzonych na potrzeby realizacji Projektu 
oraz w sposób jednoznaczny określać: ich marszrutę, ilości wystawianych egzemplarzy, 
terminy na wykonanie wynikających z nich czynności, oraz miejsca ich przechowywania / 
gromadzenia. Regulamin winien zostać przedłożony Zamawiającemu najpóźniej 14 dni po 
podpisaniu umowy. 

4.1.7 Prowadzenie przez cały okres realizacji umowy bieżącej analizy sytuacji związanej z 
realizacją Projektu, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla jego 
pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu. Wykrycie problemów czy 
zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Wykonawcę działań naprawczych w zakresie 
jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego za 
pośrednictwem Kierownika Projektu odnośnie podjęcia określonych działań. 

4.1.8 Współudział z Zamawiającym w przeprowadzanych przez jednostki nadrzędne oraz 
uprawnione do tego organy państwowe kontrolach z realizacji oraz wykonania Projektu, 
opracowywanie związanej z tym stosownej korespondencji - przez cały okres w którym 
kontrole te mogą być prowadzone. 

4.1.9 W szczególności, gdyby postęp prac w ramach Projektu nie był zadawalający, do 
obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Wszelkie 
wnioski i rekomendacje formułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. 
harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co 
nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

4.1.10 Współpraca z Inżynierem Kontraktu I części Projektu wg zaleceń Zamawiającego 

4.1.11 Czuwanie nad harmonijną realizacją robót związanych z II częścią Projektu i 
zapobieganie ewentualnym kolizjom z wykonywanymi pracami w ramach I części Projektu. 
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4.1.12 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przez cały czas trwania Umowy, w tym 
nadzór nad pracami inspektora BHP Wykonawcy Robót i nad przestrzeganiem przepisów BHP 
w realizacji Kontraktu na Roboty. 

4.1.13 Zapewnienie pełnej dyspozycyjności Inżyniera wobec Zamawiającego, poprzez 
pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym udział w organizowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawców spotkaniach, w takich ramach czasowych w jakich 
realizowana jest Umowa 

Istotne uchybienia lub częste uchylanie się Wykonawcy od opisanych w niniejszej specyfikacji 
obowiązków skutkować może wstrzymaniem płatności do momentu rzetelnego ich 
wykonania oraz prowadzić może do niewystawienia referencji przez Zamawiającego po 
zakończeniu realizacji zamówienia, jak również do zastosowania kar umownych włącznie z 
odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. 

4.2 Etap poprzedzający realizację II etapu robót budowlanych : 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

4.2.1 sprawdzenia kompletności, spełnienia wymagań formalnych i analizy merytorycznej 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego), Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, Przedmiarów robót i Kosztorysów inwestorskich. Wykonawca 
równocześnie sprawdzi kompletność wydanych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień. W 
wyniku tej czynności złoży – w terminie 14 dni od zawarcia umowy - do Zamawiającego 
raport z oceny dokumentacji technicznej zadania oraz wskaże swoje propozycje co do 
dalszego postępowania jak również rozwiązania ewentualnych problemów, 

4.2.2 Odbioru (potwierdzonego raportem) przewodnika wydzielającego część 
dokumentacji związanej z realizacją II etapu robót budowlanych; 

4.2.3 przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stopnia 
zaawansowania robót etapu I oraz możliwości wprowadzenia Wykonawcy II etapu robót 
budowlanych. W wyniku tej czynności złoży do Zamawiającego raport z ewentualnymi 
uwagami oraz wskaże swoje propozycje co do dalszego postępowania;  

4.2.4 opracowania oraz przeprowadzenia wraz z Zamawiającym procedurę postępowania 
na wybór wykonawcy robót budowlanych II etapu zadania inwestycyjnego, zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 

 - opracuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

 - opracuje wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

 - opracuje ogłoszenie o zamówieniu w tym w wersji elektronicznej do umieszczenia 
na stronie BIP Zamawiającego, 

 - zweryfikuje kompletność dokumentacji umieszczonej na stronie BIP Zamawiającego, 

 - będzie uczestniczył w pracach komisji przetargowej do czasu uprawomocnienia się 
wyboru oferty najkorzystniejszej, 

 - opracuje odpowiedzi na złożone zapytania – w terminie maks. 2 dni od otrzymania 
zapytania (termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich 
jak potrzeba uzyskania odpowiedzi od Projektanta lub innych uczestników realizacji 
Projektu), 

 - sporządzi raport z oceny złożonych ofert, 

 - sporządzi projekt protokółu z postępowania, 
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 - sporządzi projekty ogłoszenia oraz powiadomień o wyniku postępowania, z otwarcia 
ofert oraz wszelkie inne projekty dokumentów wynikające z wymagań ustawy Pzp 
oraz potrzeb prowadzonego postępowania,  

 - wszystkie opracowane dokumenty uzgodni z Zamawiającym, 

4.2.5 udziału w ewentualnych wizjach lokalnych przeprowadzanych wraz z potencjalnymi 
wykonawcami na etapie poprzedzającym składanie ofert; 

4.2.6 opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia wszelkich 
dokumentów przygotowanych przez wybranego Wykonawcę robót wynikających z zawartej z 
nim umowy takich jak m.in. Harmonogram robót budowlanych i płatności, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, itp. 

4.2.7 przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu, wszelkich 
innych czynności nie ujętych w umowie, które mogą okazać się konieczne do wykonania na 
etapie przed rozpoczęciem prac budowlanych przez wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego na wykonawcę II etapu robót budowlanych,  

4.2.8 zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, rozpoczęcia robót, oraz protokolarnego 
przekazania Wykonawcy Robót (Kierownikowi budowy) placu budowy i dziennika budowy, 

4.2.9 wystąpienia do zamawiającego o udzielenie wszelkiego rodzaju upoważnień 
koniecznych do wywiązania się z nałożonych umową obowiązków, 

4.2.10 opracowania – zgodnie z STWiOR harmonogramu odbiorów, oraz we współpracy z 
Wykonawcą harmonogramu dostaw materiałów i urządzeń 

4.2.11 uzgodnienie z Zamawiającym procedury / wymaganych dokumentów do zwalniania 
materiałów i urządzeń do wbudowania, 

4.3 Etap budowy (II etap robót budowlanych oraz przystosowanie sal na potrzeby 
wystawy w ramach realizacji wystawy): 

  Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

4.3.1 sprawowania nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach przez uprawnionych 
inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), posiadaną wiedzą i doświadczeniem technicznym, 

4.3.2 koordynacji działań własnych, poprzez wyznaczenie inspektora koordynującego, 

4.3.3 ścisłej współpracy z nadzorem autorskim w zakresie koniecznym do zapewnienia 
zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją techniczną zadania (w tym STWiOR oraz 
uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi), uzgadnianie, zlecanie wykonania 
– w porozumieniu z Zamawiającym ewentualnych korekt / rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, dokonywanie odbioru dokumentacji zmienionej / 
poprawionej i przekazywanie jej do wykonawcy robót. Wzywanie i potwierdzanie pobytu 
nadzoru autorskiego na placu budowy. 

4.3.4 udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i 
wyjaśnień dotyczących Kontraktu; 

4.3.5 sprawowania kontroli przebiegu procesu budowlanego w zakresie niezbędnym do 
zabezpieczenia interesu Zamawiającego oraz do przeprowadzenia go zgodnie z dokumentacją 
projektową, wydanym pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 
techniczną, a w szczególności do: 
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a) bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, z warunkami pozwolenia na budowę, 
obowiązującymi normami, oraz praktyką inżynierską,  

b) prowadzenie inspekcji dostaw materiałów i urządzeń na zgodność z wymaganiami 
kontraktu,  

c) zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie / niezgodnych z wymaganiami dokumentacji technicznej 
inwestycji; 

d) sprawdzanie (potwierdzone pisemnie na dokumentach) odpowiedniości i 
autentyczności wszystkich certyfikatów, świadectw, aprobat technicznych, praw 
własności, gwarancji itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z 
warunkami zawartego z nim kontraktu,  

e) żądania od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 
gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub wydanymi 
uzgodnieniami / decyzjami administracyjnymi, 

f) sprawdzenie wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwych robót;  

g) zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych; 

h) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; 

i) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

j) nadzorowania badań materiałów, testów technologicznych rozruchów urządzeń i 
wyposażenia; 

k) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 
stosownych wpisów,  

l) kontrolowania spełnienia wymagań formalnych w zakresie dopuszczonych do pracy 
podwykonawców, jak również kontrolowania ich pracy w zakresie w jakim 
kontrolowana jest praca Wykonawcy,  

m) zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy Robót, po sprawdzeniu kwalifikacji 
personelu, kompletności i sprawności urządzeń i sprzętu laboratoryjnego; 

n) zlecania wykonania kontrolnych badań / testów laboratoryjnych i pomiarów 
właściwemu rzeczowo Laboratorium jeżeli jest to niezbędne, przy czym 
konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych badań / testów ponosi w 
zależności od ich wyniku Wykonawca robót budowlanych  jeżeli testy/ badania 
wykażą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia, dostawy lub – Inżynier 
kontraktu II cz. Projektu wraz z Zamawiającym (wg indywidualnych ustaleń) jeżeli 
wyniki nie potwierdzą negatywnych przypuszczeń co do jakości, 

o) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów 
lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 

p) sprawdzanie i odbieranie robót  zanikających i ulegających zakryciu; 

q) sprawdzanie i dokonywania odbiorów robót częściowych; 
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r) organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego,  

s) protokółowania czynności odbiorowych; 

t) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót; 

u) kontrolowania przestrzegania / aktualizacji planu bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia na budowie, jak również utrzymania porządku na terenie budowy, 
aktualizowany plan bioz winien być przedkładany do akceptacji przez Zamawiającego 
(nie rzadziej niż raz na dwa miesiące). Zamawiający zobowiązuje również IK II cz. 
Projektu do weryfikowania dokumentów świadczących o przeprowadzonych 
szkoleniach personelu Wykonawcy w tym zakresie, 

v) powiadamiania Zamawiającego o wynikach wszelkich odbiorów poprzez 
natychmiastowe (najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych) dostarczanie 
wypełnionych protokółów z tych odbiorów, 

w) Potwierdzanie swojej bytności na placu budowy oraz wywiązywania się z wyżej 
wymienionych czynności poprzez odpowiednie wpisy do dziennika budowy, jak 
również zapewnienie pełnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w ramach 
realizacji Kontraktu, poprzez codzienną obecność Inżyniera lub osoby upoważnionej, 
mogącej podejmować decyzję (pełnomocnika) w trakcie realizacji Kontraktu w 
zależności od potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

x) nadzór nad Wykonawcą w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,  

y) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

4.3.6 wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 

4.3.7 odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie 
czasu wykonania Projektu lub zwiększenia jego kosztów; 

4.3.8 wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w 
swojej pracy; 

4.3.9 udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, w których uczestniczą: 
kierownik budowy,  IK I cz. Projektu, Zamawiający, Nadzór Autorski i / lub inne strony procesu 
inwestycyjnego – wg. potrzeb, uzupełnianie w swoim zakresie protokółów z tych narad; 

4.3.10 udział w comiesięcznych Radach Budowy dotyczących postępu robót (w zamian co 
czwartej narady koordynacyjnej), oraz uzupełnianie w swoim zakresie działania protokółów z 
tych narad;  

4.3.11 opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia zmian w 
Harmonogramie robót budowlanych i płatności, 

4.3.12 identyfikowania ryzyk powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych, 
proponowania metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia- 
przedstawiania stanowiska / załatwienia sprawy w odniesieniu do tych roszczeń; 

4.3.13 nadzorowania przeprowadzonych prób i rozruchów; 

4.3.14 sprawdzenia kompletności, weryfikacji zawartości i zatwierdzania opracowanych 
przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych; 

4.3.15 rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia 
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4.3.16 Ścisłej współpracy z Inżynierem kontraktu I części Projektu 

 

4.3.18 Wykonawca decydować będzie o: 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót; 

c) dopuszczeniu do wykonania dokumentacji zamiennej, 

d) dopuszczeniu podwykonawców, 

e) dopuszczeniu do pracy wytwórni mieszanek betonowych, wytwórni prefabrykatów, 
Laboratoriów badawczych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót; 

f) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 

4.3.19 Wykonawca będzie wnioskować do Zamawiającego o: 

a) przeprowadzenie kontrolnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 
Rzeczoznawcę; 

b) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie; 

c) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane; 

d) zlecenie wykonania robót dodatkowych w oparciu o protokoły koniczności; 

e) zlecenie wykonania robót uzupełniających; 

f) zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie Harmonogramu robót budowlanych i 
płatności, przedstawionego przez Wykonawcę Robót oraz o ewentualne zmiany tego 
Harmonogramu - w trakcie trwania umowy o roboty; 

g) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy 
Robót, na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót. 

4.3.20 Wykonawca opiniować będzie i przedkładać do decyzji Zamawiającego, wnioski 
Wykonawcy Robót w zakresie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zmian w 
zakresie terminów realizacji robót, jak również innych zmian dot. warunków obowiązującej z 
wykonawcą robót umowy. 

4.3.21 Roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające. 

a) Inżynier kontraktu II cz. Projektu przygotowuje dla Zamawiającego Protokół 

konieczności, spisany przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inżyniera 

Kontraktu i Wykonawcy Robót, zawierający opis powstałych problemów technicznych, 

opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania 

robót dodatkowych / zamiennych / uzupełniających, wskazanie co do rodzaju robót. 

Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego; 

b) Inżynier kontraktu II cz. Projektu przedstawia opinię dotyczącą kalkulacji kosztów 

Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych / zamiennych - w zakresie ich 

ilości i wartości. 

c) Zlecanie przez Zamawiającego robót dodatkowych / zamiennych / uzupełniających 

będzie odbywało się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach 
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odrębnych umów na ich wykonanie. W tym celu Inżynier kontraktu na polecenie 

Zamawiającego dokona analizy rynku w zakresie kształtowania się cen na roboty 

dodatkowe, opracuje projekt zaproszenia do negocjacji, opracuje projekt umowy na 

roboty dodatkowe, weźmie udział w negocjacjach cenowych.  

d) Wydanie przez Inżyniera polecenia wykonania robót dodatkowych / zamiennych 

odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

e) Zgody Zamawiającego wymaga także zlecenie realizacji robót uzupełniających. 

f) IK II cz. Projektu zapewni nadzór na wykonaniem i odbiorem robót 

dodatkowych/zamiennych / uzupełniających jak w zakresie robót podstawowych   

4.4 Etap po zakończeniu robót budowlanych: 

Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

4.4.1 poświadczenia terminu zakończenia robót; 

4.4.2 organizacja (powołanie w uzgodnieniu z Zamawiającym komisji odbiorowej, 
określenie regulaminu jej prac) odbioru końcowego oraz udział w tym odbiorze, sporządzenie 
listy usterek, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów wymaganych do odbioru,  

4.4.3 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z wykonania robót 
budowlanych zgodnie z wykonaną uprzednio i uzgodnioną z Zamawiającym „Listą 
sprawdzającą do weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji odbiorowej”; 

4.4.4 egzekwowanie wykonania oraz prowadzenie odbiorów robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; 

4.4.5 czynnego udziału w rozwiązywaniu potencjalnych sporów zgodnie z warunkami 
kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych; 

4.4.5 Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów PT i OT; 

4.4.6 rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 
sporządzenie Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań; 

4.4.7 wystawienia Końcowego Świadectwa Płatności, Świadectwa Wykonania i innych 
dokumentów wymaganych Warunkami Kontraktu; 

4.4.8 uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi, egzekwowanie obowiązków 
gwarancyjnych Wykonawcy Robót. Zamawiający powiadomi Inżyniera o przeglądach 
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu; 

4.4.9 Uczestnictwo, pomoc w składaniu przez Zamawiającego wyjaśnień w razie kontroli 
realizacji projektu przez uprawnione do tego instytucje / organy w okresie 5 lat od daty 
rozliczenia końcowego Projektu. 

4.5 Realizacja wystawy: 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

4.5.1 czynny udział w realizowanych przez Zamawiającego pracach związanych z wyborem 
wykonawcy wystawy w zakresie spraw budowlanych (dostosowania budynku do potrzeb 
wystawy) – na indywidualne polecenia Zamawiającego; 

7.5.2 Opracowania dokumentacji wyboru (w tym projekt umowy )wykonawcy wystawy w 
części dostosowującej budynek do potrzeb wystawy; 



Część II – wzór umowy  

 

„Świadczenie usług Inżyniera kontraktu w ramach realizacji II części projektu „Budowa Pawilonu wystawowego służącego 
celom Centrum Dialogu „Przełomy” 

Strona 59 z 71 

4.5.4 Przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stopnia 
zaawansowania robót budowlanych oraz możliwości wprowadzenia Wykonawcy wystawy. W 
wyniku tej czynności złoży do Zamawiającego raport z ewentualnymi uwagami oraz wskaże 
swoje propozycje co do dalszego postępowania;  

4.5.5 Na żądanie Zamawiającego opiniowania wszelkich dokumentów (związanych z 
przystosowaniem sal na potrzeby wystawy) przygotowanych przez wybranego Wykonawcę 
wystawy wynikających z zawartej z nim umowy; 

4.5.6 Udział w odbiorze dokumentacji techniczno – budowlanej związanej z realizacją 
wystawy (w wyniku tej czynności Wykonawca złoży pisemny raport z przeprowadzenia 
kontroli dokumentacji w zakresie kompletności, spełnienia wymagań formalnych i analizy 
merytorycznej, w tym Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Przedmiarów robót 
i Kosztorysów inwestorskich. Wykonawca sprawdzi również zgodność tej dokumentacji z 
dokumentacją Inwestycji, z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami administracyjnymi oraz z 
poczynionymi z Projektantem ustaleniami dot. zakresu tej części inwestycji. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności lub innych uchybień wskaże swoje propozycje co do dalszego 
postępowania); 

4.5.7 przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu, wszelkich 
innych czynności nie ujętych w umowie, które mogą okazać się konieczne do wykonania na 
etapie przed rozpoczęciem prac związanych z wystawą przez wyłonionego w drodze 
postępowania przetargowego Wykonawcę wystawy,  

4.5.8 protokolarnego w imieniu Zamawiającego, przekazania Wykonawcy wystawy części 
obiektu przeznaczonej do realizacji prac związanych z wystawą 

4.5.9 wykonywania wszystkich możliwych w niniejszym zakresie do wykonania czynności 
opisanych w niniejszym rozdziale punkt 7. podpunkt 3). oraz podpunkt 4) w zakresie prac 
budowlanych związanych z przystosowaniem sal na potrzeby wystawy w ramach jej realizacji 
; 

4.6 Doradztwo, koordynacja oraz rozliczanie finansowe Projektu: 

Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

a) Doradztwa i opiniowania w zakresie spraw finansowych Projektu (dot. zarówno sfery 
finansowania jak również wydatkowania środków finansowych) z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów (takich jak ustawa o finansach publicznych, ustawa o 
zamówieniach publicznych, o naruszeniu dyscypliny budżetowej, itp.), wymaganiami 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, wymaganiami umowy o dofinansowanie 
Projektu oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w tym zakresie. 
sprawozdawczości, monitoringu wskaźników osiągnięcia celów Projektu, 

b) Kontroli wydatkowania środków finansowych w ramach Projektu na zgodność z wyżej 
wymienionymi unormowaniami; 

c) Doradztwa w zakresie kwalifikowalności kosztów (opiniowanie projektów umów, 
planowanych wydatków ,itp.), 

d) Aktualizowania w oparciu o harmonogramy robót i płatności, harmonogramy 
rzeczowo - finansowe poszczególnych Wykonawców, Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego Projektu; 
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e) Wnioskowania w imieniu Zamawiającego do IZ RPO WZ o przesunięcia / korekty 
finansowe pomiędzy poszczególnymi wydatkami, i / lub konieczne modyfikacje w 
ramach wydatków przewidzianych w Studium Wykonalności Projektu;  

f) sprawdzania dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych miesięcznych 
zestawień ilości i wartości wykonanych robót / prac,  kontrolowania ich zgodności z 
wystawionymi protokółami odbioru, Harmonogramami robót i płatności oraz 
Harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, przygotowania odpowiednich 
Świadectw Płatności i Zaawansowania Robót, - w zakresie II części Projektu; 

g) sporządzania miesięcznego zbiorczego protokółu zaawansowania prac realizowanych 
w ramach Projektu wg. wzoru uzgodnionego z Zamawiającym – wszystkie pow. 
dokumenty winny zostać przedłożone do akceptacji Zamawiającego do 10 dnia 
kalendarzowego każdego miesiąca 

h) Sporządzenia i comiesięcznej aktualizacji montażu finansowego Projektu. Montaż 
finansowy stanowić winien dokument ujmujący całość środków finansowych 
koniecznych na pokrycie wydatków z harmonogramu rzeczowo – finansowego 
Projektu, w podziale czasowym (miesięcznym) i w podziale na źródła ich 
pochodzenia; 

Zaktualizowane dokumenty Harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz Montażu 
finansowego, Wykonawca złoży do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 
7 dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca.  

i) Bieżącego opisywania faktur itp. dokumentów finansowo księgowych zgodnie z 
wytycznymi IZ RPO WZ, (za wyjątkiem dokumentów które opisuje Inżynier kontraktu 
etapu I); 

j) Kontroli faktur pod względem merytorycznym oraz formalnym udokumentowanej 
podpisem na fakturze; 

k) Sprawdzenia kompletności dokumentów za dany okres na potrzeby opracowania 
wniosku o płatność; 

Wszelkie czynności konieczne do wykonania na oryginałach dokumentów finansowo – 

księgowych Wykonawca wykonywać będzie w siedzibie Zamawiającego;  

l) Sporządzania wniosków o płatność zgodnie z Montażem finansowym i składania ich w 
wersji papierowej (2 egzemplarze) w siedzibie Zamawiającego w terminie dwóch dni 
roboczych przed ostatecznym terminem ich nadania w celu zatwierdzenia i wysyłki 
do IZ RPO WZ;  

m) Udzielania na żądanie Zamawiającego informacji o bieżącym wykorzystaniu środków 
finansowych w ramach Projektu w zakresie poszczególnych wydatków oraz całości 
zadania; 

n) Wykonywania innych czynności w zakresie spraw finansowych wynikających z 
realizacji Projektu, a wymaganych przez Organizatora Muzeum jakim jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 

4.7 Promocja: 

W ramach prowadzenie działań promocyjnych Projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

4.7.1 opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego Planu działań 
promocyjnych Projektu, uwzględniającego środki finansowe przeznaczone na ich realizację – 
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 
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4.7.2 realizacji powyższego Planu we współpracy z Zamawiającym, 

4.7.3 przygotowywania raz na miesiąc komunikatów wraz z dokumentacją fotograficzną 
dotyczących postępów w realizacji Projektu, przeznaczonych do publikacji na stronach 
internetowych Zamawiającego – do 15 dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca, 

4.7.4 przygotowywania na zgłoszenie Zamawiającego komunikatów z wydarzeń z realizacji 
inwestycji / Projektu, przeznaczonych do publikacji w mediach za pośrednictwem 
Zamawiającego, 

4.7.5 stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego 
zamówienia znaków zgodnie z wymaganiami IZ RPO WZ; 

4.7.6 pomoc w organizacji różnego rodzaju „wydarzeń” promujących Projekt,  

4.8 Sprawozdawczość (w odniesieniu do prac poza obszarem działania Inżyniera 
kontraktu I etapu): 

4.8.1 Raporty miesięczne. 

Inżynier w terminie do 4  dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży 
Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez IK cz. II Projektu 
prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym 
poziomie jakości robót, oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty 
budowlane. 

Raport będzie zawierał: 

- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu – w formie wyczerpującego 
opisu obrazującego rzeczywiste wykonanie prac, 

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

- fotografie dokumentujące postęp robót, 

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 

- ocena przestrzegania przepisów (planu bioz) bezpieczeństwa, 

- ogólna ocena postępu prac oraz ich jakości. 

Raport miesięczny będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni 
roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego 
we wskazanym terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”. 

4.8.2 Inżynier kontraktu prowadzić będzie dokumentację audio-wizualną z realizacji umów w 
ramach Części II Projektu w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie filmów i 
zdjęć cyfrowych . Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i 
zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD), w wersji oryginalnej będą 
przekazywane odpowiednio Zamawiającemu.   

4.8.3 Raport końcowy. 

Inżynier, w ciągu 14 dni od daty zakończenia rzeczowego Projektu - przedłoży 
Zamawiającemu Raport końcowy w liczbie 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej, który będzie zawierał: 

- powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych , 

- rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego (Kontraktu), 
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- protokóły odbiorów końcowych, 

- listę usterek, 

- sprawozdanie z własnej działalności , 

- całą powykonawczą dokumentację odbiorową zebraną, spisaną w postaci listy i 
przygotowaną zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach 
publicznych, wymaganiami instytucji finansujących zawierającą m.in. takie dokumenty jak: 
projekt budowlany powykonawczy, instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń (w 
języku polskim), dokumenty gwarancyjne, wszelkie protokoły (jakie powstały w trakcie 
realizacji Projektu), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, , 
aprobaty techniczne, atesty, świadectwa  i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, 
programy zapewnienia jakości, wyniki badań, informacje niezbędne do sporządzenia 
dokumentów PT, OT , książki obiektu itp., inne dokumenty zgromadzone w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 

Raport końcowy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 21 dni 
roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Brak uwag we wskazanym 
terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”. 

4.9  Współpraca z Zamawiającym. 

4.9.1 Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką 
niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Projektem. 

4.9.2 Inżynier ma obowiązek realizować wszystkie polecenia i zarządzenia Zamawiającego 
w tym również wynikające z poleceń Jego Organizatora jakim jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i 
rozliczania Projektu, dostarczania koniecznych informacji z przebiegu realizacji Projektu i 
które będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może 
zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności wynikających z zawartych umów. 

4.9.3 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 
współpracy polegającej na stałym kontakcie z Zamawiającym za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, faksu i telefonu oraz na osobistej bytności w siedzibie Zamawiającego zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia poprzez osobistą 
bytność w siedzibie Zamawiającego będzie następowała w dniu ustalonym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy realizacja przedmiotu zamówienia 
będzie następować przez osoby wskazane w ofercie. Wykonywanie przedmiotu zamówienia 
za pomocą innych osób wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

4.9.4 Czynności, stanowiące przedmiot zamówienia, będą wykonywane w terminach 
ustalonych przez Strony, z uwzględnieniem interesu i potrzeb Zamawiającego, terminów 
wyznaczanych przez polskie i unijne instytucje zaangażowane w nadzorowanie i finansowanie 
Projektu oraz stopnia złożoności danej sprawy i zakresu przewidywanej pracochłonności. 
Poszczególne terminy wykonania kolejnych czynności będą każdorazowo uzgadniane i 
potwierdzane drogą korespondencji elektronicznej. Naczelną zasadą przy ustalaniu terminu 
jest zapewnienie Zamawiającemu pomocy na czas gdy jest ona konieczna, by mógł on 
właściwie zadbać o swój dobrze pojęty interes oraz wywiązać się z nałożonych przez 
uprawnione do tego podmioty terminów realizacji spraw. 

4.10 W zakresie robót budowlanych całego zadania 

Od dnia zawarcia umowy: 
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4.10.1 sprawowania nadzoru inwestorskiego w branży architektura przez uprawnionego 
inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), posiadaną wiedzą i doświadczeniem technicznym, 

4.10.2 koordynacja działań wszystkich uczestników zadania inwestycyjnego. 

 

§ 2 

1. Personel Inżyniera będzie składał się z personelu kluczowego i personelu pomocniczego. Personel 
kluczowy będą stanowiły osoby wskazane w ofercie Inżyniera w Załączniku nr 4  do IDW – 
„Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia”. 

2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie całością personelu Inżyniera jest Inżynier Kontraktu, 
 p.:-……………………………………………………………………….. nr. tel.:…………………………………………………………., 
adres e-mail:………………………………………………………. 

3. W skład Zespołu Inżyniera wchodzą: 

1) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 

p.:-……………………………………………………………….. nr. tel.:…………………………………………………………., 

adres e-mail:………………………………………………………………………. 

2) Inspektor nadzoru w branży architektonicznej 

 p.:-……………………………………………………………….. nr. tel.:………………………………………………………., 

adres e-mail:………………………………………………………………………. 

3) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej 

p.:-……………………………………………………………….. nr. tel.:………………………………………………………., 

adres e-mail:………………………………………………………………………. 

4) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej  

p.:-……………………………………………………………….. nr. tel.:………………………………………………………., 

adres e-mail:………………………………………………………………………. 

5) Specjalista ds. rozliczeń finansowych 

p.:-……………………………………………………………….. nr. tel.:………………………………………………………., 

adres e-mail:………………………………………………………………………. 

4.  Inżynier kontraktu dysponuje również osobami stanowiącymi personel pomocniczy, niezbędnymi 
do realizacji zamówienia jak: projektanci do weryfikacji projektu, specjaliści do spraw 
kosztorysowania i przedmiarowania, specjalista ds. BHP, inni specjaliści wspierający inspektorów 
nadzoru jak: ekspert ds. elektroakustyki, ekspert ds. oświetlenia. Wszystkie osoby z personelu 
pomocniczego powinny posiadać wykształcenie i doświadczenie umożliwiające prawidłową 
realizację zamówienia oraz posiadać wymagane przepisami uprawnienia bądź zaświadczenia. 
Wynagrodzenie osób zatrudnionych dodatkowo należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z bezpośrednich porad / opinii z ww. w 
terminach wzajemnie uzgodnionych, w tym również w trakcie bezpośrednich spotkań w siedzibie 
Zamawiającego.  

5.  Personel Inżyniera będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności 
nie dopuszczalne są takie jego działania lub zaniechania, które stanowić mogą lub stanowią 
podstawę roszczeń któregokolwiek z Wykonawców. 

6.  Inżynier kontraktu lub osoby z personelu kluczowego – wg potrzeb- winny przebywać codziennie 
na terenie realizacji Inwestycji w godzinach pracy dostosowanych do pracy Wykonawców Robót 
oraz być dostępnymi na każde wezwanie Zamawiającego. Nieobecność ww. osób może 
skutkować wstrzymaniem przez Zamawiającego płatności dla Inżyniera Kontraktu. 
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7. Zmiana składu Zespołu Inżyniera może nastąpić tylko w uzasadnionym przypadku, za pisemną 
zgodą Zamawiającego. Zmiana składu personelu kluczowego jest dopuszczalna tylko i wyłącznie 
gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę dysponuje co najmniej takimi samymi 
uprawnieniami, kwalifikacjami i doświadczeniem jak osoba zastępowana. 

§ 3 

1. Zapewnienie pomieszczeń biurowych (o pow. łącznej ok. 20m² dla działalności Zespołu Inżyniera 
na placu budowy będzie obowiązkiem Wykonawcy Robót II etapu. Pomieszczenia wyposażone 
będą w instalację: grzewczą, elektryczną oświetlenia i zasilania gniazd oraz dostęp do urządzeń 
sanitarnych. Inżynier dostarcza sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania swoich 
obowiązków, takie jak: sprzęt komputerowy i łączności, aparat fotograficzny, meble, materiały 
biurowe itp. we własnym zakresie. 

2.  Koszty: energii, wody , sprzątania , dozorowania i ubezpieczenia zaplecza Inżyniera ponosi 
Wykonawca Robót, w ramach swojej umowy. 

3. Pozostałe koszty funkcjonowania swojego biura ponosi Inżynier. Inżynier zapewnia na własny 
koszt odzież ochronną i sprzęt ochronny dla swojego personelu, a także dla przedstawicieli 
Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego. 

§ 4 

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

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

 nr telefonu ..........................................  , adres e-mail:………………………………………………………………………. 

§ 5 

1.  Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas trwania umowy, 
kopie następujących dokumentów: 

1.1 Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie, komplet pozwoleń, 
uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, 

1.2 Harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu, 

1.3 Umowy o roboty budowlane II etapu oraz na realizację wystawy wraz z ofertami(po 
wyborze Wykonawców). 

1.4 Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Projekt w tym zawarte 
umowy oraz inne znane mu wymagania prawne i administracyjne, mające wpływ na 
realizację umowy. 

1.5 Umowę o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (po jej zawarciu) wraz z 
załącznikami. 

2.  Zamawiający Udostępni Wykonawcy wszystkie inne dokumenty będące w jego posiadaniu i 
związane z realizacją projektu, których znajomość konieczna jest Wykonawcy do wywiązania się 
przez niego z nałożonych niniejszą umową obowiązków  

3. Zamawiający jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do prawa opcji, o którym mowa w art. 34 
ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca 
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będzie świadczyć usługi związane z zarządzaniem, koordynacją, rozliczaniem, kontrolą i nadzorem 
nad realizacją I części Projektu.  

4. Po wykonaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył usługi objęte opcją w okresie od 7 dnia 
od złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa opcji do 30 dnia po zakończeniu rzeczowym I części 
Projektu. Wszystkie wymagania nałożone na Wykonawcę postanowieniami niniejszej umowy 
pozostają w mocy także w przypadku realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.  

5. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji w przypadku 
odstąpienia, rozwiązania lub jakiegokolwiek innego zakończenia umowy z Inżynierem Kontraktu I 
części Projektu. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w 
przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.  

6. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji strony podpiszą stosowny aneks do 
umowy. 

7. Wynagrodzenie za świadczenie usługi w ramach prawa opcji stanowić będzie równowartość 
115% ceny przedstawionej w ofercie dla zamówienia podstawowego, za każdy miesiąc 
wykonywania zakresu zamówienia objętego opcją. 

8. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 

 

§ 6 

1. Wymagany przez Zamawiającego okres wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy przez 

czas realizacji robót przez Wykonawców Robót (w tym wystawy) do dnia złożenia końcowego 

wniosku o płatność po zakończeniu finansowym Projektu.  

2. Planowany okres zamknięcia rzeczowego Projektu: 31 maj 2014 r. 

3. Planowany okres finansowego rozliczenia Projektu: 30 czerwiec 2014 r. 

4. Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres gwarancji i 

rękojmi na roboty budowlane zrealizowane przez wykonawcę robót budowlanych w ramach 

Projektu, który wynosi 36 miesięcy. 

5. Upływ okresu, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od realizowania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy a przypadających po tym okresie, w szczególności 

wynikających z nieprawidłowości dotyczących rozliczeń wynikających z umowy o 

dofinansowanie lub konieczności złożenia wyjaśnień w związku ze złożeniem wniosków o 

płatność oraz udzielania wyjaśnień, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytów w okresie 

trwałości Projektu. 

 

§ 7 

Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

Poszczególne dokumenty składające się na Umowę będą stosowane i interpretowane w następującej 

kolejności: 

1) Umowa, 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) Oferta Wykonawcy. 
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§ 8 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodnie z ofertą cenową do kwoty (łącznie z podatkiem VAT) ..................... zł brutto (słownie 
złotych: .....................................................................................................................), oraz zasadami 
opisanymi poniżej. 

2. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla 
Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie dla Inżyniera za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane miesięcznie z 
dołu, pierwsza płatność nastąpi po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od 
dnia podpisania umowy.  

4. Wynagrodzenie miesięczne IK II cz. Projektu stanowić będzie iloraz 80 % wartości zamówienia 
przez ilość pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy do zakończenia 
rzeczowego realizacji całości Projektu. 

5.  Ostateczne rozliczenie i zapłata pozostałego 20% wynagrodzenia umownego za  wykonane 
roboty nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej w terminie 14 dni po zakończeniu 
rzeczowym Projektu i dostarczonej Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem końcowym. 

6. Po zawarciu umowy strony sporządzą szczegółowy harmonogram płatności zgodnie z zasadami 
opisanymi w ppkt. 2 - 5.  

7. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy. 

8.  Termin płatności faktur: przejściowych i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury 
przez Zamawiającego. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub 
części – w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z tytułu 
opóźnień w zapłacie. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia dla Inżyniera 
Kontraktu z tytułu wystawionych wszelkich faktur VAT w przypadku, gdy na skutek działań, bądź 
zaniechań Inżyniera Kontraktu zostały wstrzymane środki na realizację inwestycji pochodzące od 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego bądź na tle tych działań, bądź zaniechań doszło do sporów pomiędzy 
stronami Umowy, skutkującymi koniecznością rozstrzygnięcia przez sąd. 

12. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

14. Inżynierowi  nie wolno przyjmować jakiejkolwiek zapłaty w związku z projektem poza tym co 
zawarto w niniejszej umowie. Nie wolno mu także wykonywać jakiejkolwiek czynności, czy 
przyjmować jakichkolwiek korzyści sprzecznych z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego. 

15. Za zgodą stron harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania umowy. 

§ 10 

1. Inżynier wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości : 
........................................................zł, (słownie złotych: ...........................) tj. 10% wartości 
umownej w formie. ..................................................................................................  
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2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

3.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4.  Zamawiający zwróci: 

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni po dacie 
złożeniu końcowego wniosku o płatność, 

- 30 %wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 36 miesięcy od daty 
złożenia końcowego wniosku o płatność. 

§ 11 

1. Inżynier zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej prowadzonej działalności z zakresu świadczenia usług stanowiących przedmiot 
zamówienia , w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

2. W sytuacji nie przedstawienia przez Inżyniera u umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający, po wyznaczeniu 
dodatkowego terminu na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, ma prawo zawrzeć umowę o zakresie odpowiadającym wymogom określonym poniżej 
na koszt Inżyniera. Koszty poniesione z tytułu zawarcia umowy przez Zamawiającego zostaną 
uwzględnione przy wypłacie wynagrodzenia tj. wynagrodzenie Inżyniera zostanie pomniejszone o 
koszty zawarcia umowy ubezpieczenia. 

3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obowiązywać na dzień rozpoczęcia przez 
Inżyniera działań w ramach etapu poprzedzającego  budowę i obowiązywać w czasie jej realizacji 
do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. 

4. Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

4.1 zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody 
osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty 
finansowe niebędące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej; 

4.2 suma gwarancyjna nie może być niższa niż 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych 
korzyści oraz dla czystych strat finansowych nie będących następstwem szkody osobowej lub 
rzeczowej. 

§ 12 

1.Inżynier jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem złożenia końcowego wniosku o 

płatność. 

2. Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania Umowy na okres 36 

miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem złożenia końcowego wniosku o płatność.  W 

ramach tej czynności Inżynier Kontraktu jest zobowiązany  w szczególności do wszelkich wyjaśnień, 

uzupełnień oraz sprostowania dokumentów związanych z wykonywaniem jego obowiązków 

związanych z doradztwem, koordynacją oraz rozliczaniem finansowym Projektu 
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3. W ramach uprawnień gwarancji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający może żądać usunięcia wad i 

nieprawidłowości przez Inżyniera Kontraktu, w szczególności w sporządzonej dokumentacji albo 

zlecić – po bezskutecznym wezwaniu – osobie trzeciej usunięcie wad i nieprawidłowości na koszt 

Inżyniera Kontraktu.  

4. Po upływie okresu gwarancji strony sporządzą Protokół pogwarancyjny, potwierdzający należyte 

wykonanie obowiązków przez Inżyniera Kontraktu.  

 

 

§ 13 

1. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego pełną  i nieograniczoną odpowiedzialność za wyrządzenie 
szkody będącej następstwem niewykonania lub nie należytego wykonania zobowiązań objętych 
niniejszą umową zarówno przez siebie jak i wszelkie osoby, którymi posługuje się do wykonania 
umowy. 

2. Inżynier Kontraktu odpowiada – jak za własne - za działania osób, którymi się posługuje lub 
którym te obowiązki powierzył, w tym również za działania skierowanych na budowę 
inspektorów nadzoru.  

3. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Inwestycja,  posiada 
nieprawidłowości zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 
Umowie, a w szczególności odpowiada za:  

a) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z Dokumentacją techniczną, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem wykonawczym lub 
projektem zamiennym, błędną kwalifikację zamówień dodatkowych oraz uzupełniających 

b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji Inwestycji lub 
nieuzasadnione wydłużenie jej Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

c) dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe 
organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie 
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robot 
budowlanych, 

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji 
spowodowanych wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Inżyniera Kontraktu, 

e) wadliwe rozliczenie z instytucjami współfinansującymi, w tym instytucją zarządzającą, 
powodujące m.in. odmowę wypłaty środków zewnętrznych, bądź żądanie ich zwrotu,  

 

4. Zamawiający ma możliwość nałożenia na Inżyniera kary umowne: 

4.1 w przypadku, gdy Inżynier dopuszcza się zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy - 
500 zł brutto, za każdy dzień zwłoki. 

4.2 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

4.3 za uchylanie się w uczestniczeniu, pomocy w składaniu przez Zamawiającego 
wyjaśnień w razie kontroli realizacji projektu przez uprawnione do tego służby w okresie 5 lat 
od daty rozliczenia końcowego Kontraktu. Wysokość kary umownej jaka może zostać 
naliczona w tym przypadku wynosi: 
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a)  500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w szczególności w złożeniu wyjaśnień, 
przygotowaniu projektu korespondencji, 

b)  500,00 zł za niestawienie się na spotkanie organizowane w związku z udzielaniem 
wyjaśnień organom kontrolnym.  

 
4.4 za każdy przypadek nie zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu właściwego inspektora 
nadzoru przy realizacji Inwestycji, Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu zapłaty 
kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

4.5 za każdy przypadek uniemożliwienia Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania 
się z aktualnym stanem prac nad realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od 
Inżyniera Kontraktu zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto. 

4.6 w przypadku posługiwania się w celu realizacji Umowy osobami, które nie posiadają 
stosownych wymagań i uprawnień lub co do których Zamawiający wniósł uzasadniony 
sprzeciw, co do ich udziału w realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu zapłaci z tego tytułu karę 
umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

 

5.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Inżynier nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwał ich wykonywanie; 

b) jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, a zwłaszcza jeżeli 
swoim zaniedbaniem / zaniechaniem lub brakiem wiedzy narazi Zamawiającego na 
straty finansowe, spowoduje opóźnienie terminu realizacji wykonania 
poszczególnych umów zawartych w ramach Projektu lub dopuści bez wiedzy 
Zamawiającego do odstępstw w ich wykonaniu od  zawartych w nich warunków (dot. 
umów zawartych w ramach II części Projektu); 

c) jeżeli wydawane przez Inżyniera kontraktu opinie / działania są sprzeczne z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

d) gdy wszczęto w stosunku do Inżyniera Kontraktu postępowanie upadłościowe albo 
inne postępowanie o podobnym charakterze,   

e) Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy 
w ciągu 7 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, a także, gdy w 
przypadku wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu 
nie wznowi jej realizacji w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od 
Zamawiającego; 

f) Inżynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji przedmiotu 
Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres  3 dni; 

g) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 
sytuacjach: 

h) - Zamawiający nie odbierze dokumentów dotyczących Projektu, takich jak: protokoły 
odbioru, sprawozdania, itp. z powodu nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu 
zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag lub wystąpienia wad tych 
dokumentów, o ile takie wady, sprzeczności lub opóźnienia w odebraniu zaistniały z 
przyczyn leżących po jego  stronie ; 
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i) - wadliwe lub sprzeczne z Umową wykonywanie przedmiotu Umowy mimo upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 
działania i zaniechania,  

j) Inżynier Kontraktu zleci część lub całość prac objętych Umową podwykonawcom bez 
wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą 
klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa, jak również w sytuacji, gdy do 
wykonywania niniejszej Umowy będzie się posługiwał przedstawicielami 
nieposiadającym wymagań i uprawnień ,  

k) stwierdzenia, iż wady powstałe z winy Inżyniera Kontraktu uniemożliwiają realizację 
Projektu lub jego części zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej z Wykonawcami 
robót budowlanych   lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie 
z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez Projekt 
zamierzonych parametrów,  

l) nie przedłużanie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nie przedłożenia polisy  

 

6.  Inżynier wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 
należności. 

7.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
staje się wymagalne: 

6.1 za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu, 

6.2 za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 
szkody (kara umowna, odszkodowanie, itp), do zapłaty, których będzie zobowiązany Zamawiający 
z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w szczególności wynikających z nie 
przystąpienia do odbioru w terminie lub błędnego rozliczenia otrzymanych środków 
zewnętrznych.   

9. Inżynier Kontraktu jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych, 
sądowych, bądź innych na skutek niewłaściwej realizacji Umowy. 

10. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

§ 14 

1. Inżynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie 
realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom trzecim. 

2. Inżynier przez cały czas trwania projektu będzie działał godnie i bezstronnie, zgodnie ze swoim 
kodeksem zawodowym. Inżynier będzie się powstrzymywał od składania publicznie oświadczeń 
dot. wykonywanych usług bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego.  

3. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zadań w ramach Projektu, ponad okres wskazany w 
umowie, Inżynier zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu 
faktycznego ich zakończenia oraz rozliczenia końcowego Projektu. 
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5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w okolicznościach opisanych w IDW 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których 
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy PZP. 

7. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź 
bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

8. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w 
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

9. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Oferta Inżyniera 

10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

 

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 


