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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

  dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  

Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Symbol /Numer sprawy: 

 

TP/220/05/11 

 

 

 

Adaptacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – 

socjalnego do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji  

dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB  

w formie „zaprojektuj i wybuduj”  

przy ulicy Cukrowej 12 w Szczecinie 



 

 

 

 

 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 

 

I.    Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

1. Uniwersytet Szczeciński  

al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 

70-453 Szczecin 

telefon: 091 4443115, 091 4443125 

fax: 091 4443116 

2. Adres strony internetowej: http://www.us.szc.pl/ 

3. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna. 

4. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego - art. 39 ustawy i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p.z.p.(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 

113, poz. 759 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy p.z.p. 

oraz aktów wykonawczych do ustawy p.z.p. 

4. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 

robót budowlanych, gdyż dotyczy ono zaprojektowania i wykonania robót budowlanych  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118, z pózn. zm.) tak, więc Zamawiający stosuje przepisy dotyczące robót 

budowlanych. 

5. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznacza kwotę: 

39.655.300,00 zł brutto.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające adaptacji, nadbudowie  

i rozbudowie istniejącego budynku biurowo – socjalnego przy ulicy Cukrowej 12  

w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 

SERVICE INTER-LAB w formie „zaprojektuj i wybuduj” przy ulicy Cukrowej 12  

w Szczecinie. 

2. Przedmiot zamówienia został opisany w opracowaniach:  

2.1 Planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina –  

      „Gumieńce- cmentarz- Bronowicka” na obszarze  dzielnicy Zachód, stanowiący  

       załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, 

2.2 Koncepcji  programowo – przestrzennej  „Adaptacja ,przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku biurowo – socjalnego  zlokalizowanego przy ul. Cukrowej 12  

w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji SERVICE INTER-

LAB”, wraz z  ekspertyzą konstrukcyjną i inwentaryzacją budynku wykonaną na 

potrzeby sporządzenia wyżej wymienionej koncepcji stanowiący,  załącznik  nr 9 do 

niniejszej SIWZ, 

2.3 Programie funkcjonalno – użytkowym „Adaptacja ,przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku biurowo – socjalnego  zlokalizowanego przy ul. Cukrowej 12  

w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji SERVICE INTER-

LAB”, stanowiący załącznik  nr 10 do niniejszej SIWZ. 

3 Przedmiot zamówienia obejmuje: 
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Etap I – faza projektowa: 

1) opracowanie szczegółowej inwentaryzacji budynku w zakresie budowlanym i 

instalacyjnym  

2) opracowanie ekspertyzy technicznej budynku zgodnie z § 206 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.20.75.690) 

3) opracowanie projektu rozbiórek, 

4) opracowanie projektu budowlanego , niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w 

SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym „Adaptacja ,przebudowa i 

rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego  zlokalizowanego przy ul. 

Cukrowej 12 w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji 

SERVICE INTER-LAB”, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

5) opracowanie projektu  wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, 

szczegółowych kosztorysów ofertowych opracowanych metodą szczegółową  zgodnie 

ze  Środowiskowymi Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych (Wyd. SKB i 

ZBKB Warszawa grudzień 2001r.), wizualizacji projektu  oraz informacji BIOZ, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz i 

badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno - użytkowego. 

6) przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, inwentaryzacji budynków, 

projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów 

ofertowych i opracowań towarzyszących: 

a) Inspektorom Nadzoru  do sprawdzeni, wskazania ewentualnych zmian lub 

uzupełnień i akceptacji w imieniu Zamawiającego, 

b) Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji 

projektowej, zaakceptowanej przez  Inspektorów Nadzoru 

7) opracowanie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych”  

i przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez  Inspektorów Nadzoru oraz 

Zamawiającego 

8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

Etap II – faza wykonania robót budowlanych 

1) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę, „Harmonogramem  

rzeczowo – finansowym robót budowlanych”,  obowiązującym prawem, normami, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ, 

2) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych im porządkowych oraz naprawa 

ewentualnych uszkodzeń, 

3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru 

autorskiego projektantów , w cenie oferty, 

4) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie terenu, przebudowa ciągów 

komunikacyjnych,  uzupełnienie i przebudowa istniejącego oświetlenia terenu  oraz 

terenów zielonych. 

5) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki 

energetycznej dla budynków oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych 

pomiarów powykonawczych 
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Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 
1) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem 

obiektu do użytkowania, 

2) współpraca z Inspektorami Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie 

 

4 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) przedkładanie wszelkich zmian „Harmonogramu  rzeczowo – finansowego robót 

budowlanych”, do zatwierdzenia  Inspektorom Nadzoru oraz Zamawiającemu, 

2) przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach 

budowlanych ( oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację 

zgodności  z Polskimi Normami, które otrzymały aprobatę techniczną). Wszystkie 

niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi 

normami, 

3) przedkładanie  do akceptacji Inspektorom Nadzoru oraz Zamawiającemu wszelkich 

zmian, zatwierdzonej decyzją administracyjną dokumentacji projektowej, a w 

przypadku znacznego odstępstwa od projektu, uzyskanie decyzji zmieniającej 

pozwolenie na budowę, 

4) roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów, w tym bhp i p.poż.  

5) pokrycie przez Wykonawcę kosztów poboru energii elektrycznej i wody, zużytych 

podczas prowadzonych robót budowlanych oraz innych kosztów związanych z 

prowadzoną budową, 

6) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 

7) dla nowych urządzeń tego wymagających – dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, 

instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i i ochrony 

przeciwpożarowej , wymaganych przepisami szczegółowymi, 

8) oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych, a 

w szczególności: dróg ewakuacyjnych, lokalizacji sprzętu p.poż., armatury, urządzeń, 

instalacji, miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania  

i komunikacji . 

5. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca ma możliwość dokonania 

oględzin miejsca budowy i rozpoznać wszelkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ 

na przyszły proces realizacji zadania. Adres: Wydział  Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Cukrowa 8, Szczecin. 

6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „SERVICE INTER-LAB 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” współfinansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013”. 

7. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych  

i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie 

przykładowych znaków towarowych. 

8. Nomenklatura wg CPV:  

 

45000000-7 -  Roboty budowlane 

74000000-9 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury i  inżynierii 
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71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowani 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

51000000-9 -  Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

9. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich 

wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

1. Termin rozpoczęcia prac - 3 dni od dnia podpisaniu umowy. 

2. Termin zakończenia: 

1) termin zakończenia I Etapu (faza projektowa) – uzyskanie ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę – 180 dni po podpisaniu umowy. 

2) termin zakończenia II Etapu (faza wykonania robót budowlanych) – zakończenie robót 

budowlanych do dnia 15.11.2012r. 

3) termin zakończenia III Etapu (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – 31.12.2012r. 

 

V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

 

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek w rozumieniu Zamawiającego 

spełni Wykonawca, który wykaże się wykonaniem: 

a) co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

obiektów użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt. 6 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

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

z 2002r. nr 75, poz. 690 ze zm.) o kubaturze nie mniejszej niż 25.000 m3  

i wartości nie mniejszej niż 30.000.000 zł brutto każda. 
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek w rozumieniu Zamawiającego 

spełni Wykonawca, który dysponuje: 

3.1 projektantami: 

a) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu § 

17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie (Dz.U z 2006r. nr 83, poz.578), 

b) minimum jedną osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu § 16 ust. 1, 

cytowanego wyżej rozporządzenia, 

c) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 

ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia, 

d) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń w rozumieniu § 23 ust. 1, cytowanego wyżej 

rozporządzenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie kilku osób, których 

łączny zakres uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w 

rozumieniu § 23 ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia, 

e) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w 

specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie w rozumieniu 

§ 22 ust. 2, cytowanego wyżej rozporządzenia, 

 

3.2 Kierownikiem budowy: 

a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu § 

17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U z 2006r., nr 83, poz.578), 

 

3.3 Kierownikami robót: 

a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 

ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia, 

b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń w rozumieniu § 23 ust.1, cytowanego wyżej rozporządzenia, 

Zamawiający dopuszcza wskazanie kilku osób, których łączny zakres 

uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w rozumieniu § 23 

ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia, 
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c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie w rozumieniu 

§ 22 ust. 2, cytowanego wyżej rozporządzenia. 

 

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą 

potwierdzać nieograniczony zakres. Wykonawca składający wniosek zobowiązuje się 

w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazane w 

wykazie. W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wykazanej w 

wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych 

kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do 

wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nią czynności. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu 

i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie 

warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń  

lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP – 17 – Informacja  

o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: 

spełnia / nie spełnia. 

3. W rozdziale IX SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów 

żąda od Wykonawcy. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy: 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22  

ust. 1 ustawy, szczegółowo opisanych w rozdziale VIII należy przedłożyć:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy 

z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę 

pełnomocnik. 

2) wykazu robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej 

Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. 



 

 

 

 

 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną 

będą spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku 

składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. 

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(określone w wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku składania oferty 

wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne 

wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę 

wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający żąda: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę 

pełnomocnik. 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczające 

będzie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2. ppkt. 1 

SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
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terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa 

każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa 

każdy z wykonawców składających ofertę wspólną (nie dotyczy osób prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej ani spółek cywilnych). 

3. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o 

udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców (dotyczy również spółek 

cywilnych), o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5—8 ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 

odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 

miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 

się takich zaświadczeń — zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2: 

1)  pkt. 2 - 4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2) pkt. 5 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8 ustawy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich 

ważności określonych powyżej.  
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7. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów 

występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 12 

lit c niniejszej SIWZ) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest 

uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć 

należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa 

cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone  

za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 4 SIWZ, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

10. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa  

w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy składają w formie oryginału  

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  

lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  

oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą faksu, nr: 91 444 31 16  

na żądanie potwierdzonego niezwłocznie listem poleconym z zastrzeżeniem, że dla 

złożenia oferty, wymagana jest forma pisemna. 

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie 

pisma w Sekretariacie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług mieszczącego 

się przy ulicy Cukrowej 8, 71-004 Szczecin, II piętro, pokój 206 albo przesłanie listu 

poleconego. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma 

na wskazany wyżej adres. 

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.  

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym 

się postępowaniem są: 

1) w zakresie merytorycznym: Przemysław Włosek 

2) w zakresie proceduralnym: Michał Zdanowski 

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego  

i Wykonawców. 

 

 

 



 

 

 

 

 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 

 

XI.      Wymagania dotyczące wadium: 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagane wadium określono w stosunku do 

wartości zamówienia i wynosi 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu na konto Zamawiającego w banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin nr 

konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732, 

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancji bankowych;  

d) gwarancji ubezpieczeniowych;  

e) poręczeń 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 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium  

w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, 

Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą 

wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. 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. 

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 

wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające 

oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

XII. Termin związania ofertą:  

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik  

nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę 

składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być 

ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na 

kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z 

oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób 
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kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te 

osoby. 

4. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub 

czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

6. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki  

i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ.  

7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w 

następujący sposób:  

 

nazwa (firma) 

adres wykonawcy 

 

                                                    Uniwersytet Szczeciński 

                                                          Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

                                                          ul. Cukrowa 8 

                                                          71-004 Szczecin                                                                             

 

„Oferta na adaptację, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku biurowo – socjalnego 

do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji  dla Sektora Usług  

SERVICE INTER-LAB Uniwersytetu Szczecińskiego”  

w formie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Nie otwierać przed dniem 08.03.2011r, godz. 12:30 

9. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane  

w prawym górnym rogu.  

11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

12. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki 

cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania: 

a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty 

należy załączyć dokument pełnomocnictwa, 

b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo 

opisano w rozdziale IX SIWZ, 

c) do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

dołączyć należy umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co 

najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 

rękojmi lub gwarancji, 

d) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez 

Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie,  

który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,  
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e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych 

dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację  

i korespondencję do pełnomocnika. 

f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

13. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. Nr 47, poz. 211), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych 

informacji, że nie mogą być one udostępnione.  

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, 

załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy  

w Sekretariacie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 

71-004 Szczecin pokój 206, II piętro, w terminie do dnia 08.03.2011r. do godziny 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2011r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, sala 722, VII piętro  

o godzinie 12:30. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu 

składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN)  

w kwocie brutto, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie 

zamówienia. 

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w 

związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku 

postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowej oraz realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu  

i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, 

jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania 

do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego usługi architektoniczne  

i inżynieryjne w zakresie projektowania oraz roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Adaptacja ,przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – 

socjalnego  zlokalizowanego przy ul. Cukrowej 12 w Szczecinie do potrzeb Centrum 

Transferu Wiedzy i Innowacji SERVICE INTER-LAB” 

4. Cena ofertowa musi zawierać również: 

a) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 

roboty rozbiórkowe i porządkowe, 

b) koszty uzyskania wszelkich ewentualnych zgód od projektantów budynku na 

wykonanie prac, 

c) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza 

budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, 
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dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu 

zamówienia, 

d) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu 

budowy), zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ze 

szczególnym uwzględnieniem studentów, 

e) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 

f) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, 

utylizacja itp.), 

g) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych 

do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 

h) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), 

jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

i) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

j) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, 

pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych 

przepisami protokołów, inwentaryzacji; 

k) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej; 

l) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania 

ofert. 

5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów, w 

celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

Kryterium Waga kryterium  

Cena 80 % 

Termin udzielonej gwarancji na roboty budowlane 20 % 

 

Zasady oceny kryterium „Cena ”  

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

                                   oferowana najniższa cena brutto  

 cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 80 pkt. 

                                          cena brutto oferty badanej 

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów 

zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium 

 

Zasady oceny kryterium „termin udzielonej gwarancji  na roboty budowlane ” 
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

Okres gwarancji oferty badanej 
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 termin udzielonej gwarancji  =  ------------------------------------------------ x 20 pkt. 

Najdłuższy okres gwarancji  

 

Zamawiający określa maksymalny termin gwarancji na roboty budowlane nie dłuższy niż 60 

miesięcy, a minimalny nie krótszy niż 36 miesięcy.   

 

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca 

odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć odpis z właściwego 

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 10% kwoty umownej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu na konto Zamawiającego: w banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin nr 

konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732, 

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. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za zgodą zamawiającego może być 

wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej 

Zamawiający zobowiązany jest przechowywać na oprocentowanym rachunku bankowym.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości 70 % 

wartości zabezpieczenia wraz z odsetkami w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania 

przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń, zaś 30% wartości zabezpieczenia wraz z odsetkami, nie później niż w 15. 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.557967:part=a6(b)u5p2&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a148u2p3:nr=1&full=1
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XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:  

1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania 

przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. 

„siły wyższej, klęski żywiołowe”), 

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne nie przewidywane w SIWZ;  

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

e) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

f) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku 

umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności 

sporządzania aneksu; 

g) nastąpił brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w 

dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas  trwania awarii; 

h) 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; 

i) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami; 

j) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna 

jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 

zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności 

zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany 

jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

2) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych 

Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w 

rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt 

ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 

przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej 

sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 

dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 

rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, 

zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym 
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zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu 

widzenia realizacji przedmiotu umowy. 

3) Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

 

XX. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom należy wymienić  

w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający może 

uznać, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  

 

XXI. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej, oraz 

informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

1.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

2.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, 

jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.  

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w formie 

faxu.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób niż określony w ust 3.  

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, w terminach określonych w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych. 
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7. 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 rozdziale X ust. 1 niniejszej SIWZ. 

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; 

informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom, jeżeli zamawiający 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych; informacje dotyczące wymagań 

o których mowa w art. 29 ust. 4:  

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się 

drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia  

w walucie innej niż PLN. 

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wymagań związanych z 

realizacja zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

 

podpis Zamawiającego: 

 

……………………… 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ............................................................... 

Nr NIP  ................................................... 

Nr REGON ................................................... 

nr telefonu ................................................... 

nr faksu ................................................... 

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: 

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

 

OFERTA WYKONAWCY 

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji, nadbudowie  

i rozbudowie istniejącego budynku biurowo – socjalnego przy ulicy Cukrowej 12  

w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 

SERVICE INTER-LAB w formie „zaprojektuj i wybuduj”, szczegółowo określonych  

w SIWZ, za łączna cenę ryczałtową: 

brutto:          .................................................................................................... 

(słownie: ....................................................................), w tym obowiązujący podatek VAT  

- na którą składają się ceny ryczałtowe za: 

Etap I  brutto:          ........................................................ 

Etap II i III (łącznie)  brutto:   ……........................................ 

2. Oświadczamy, iż udzielamy ……………. miesięcy gwarancji na roboty budowlane.  

3. Oświadczamy, iż na zamontowane na obiekcie urządzenia udzielamy co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji. W sytuacji gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana 

jest na dłuższy okres niż 12 miesięcy, wówczas zastosujemy okres gwarancji udzielanej 

przez producenta.  

4. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany  

w części IV SIWZ oraz w umowie. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujący zakres zamówienia 

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)  

a) zakres : ................................................................................. 

b) zakres: …………………………………………………… 

9. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania mojej oferty, jako najkorzystniejszej  

w przedmiotowym postępowaniu przedłożę ważną polisę najpóźniej na dwa dni przed 

terminem wyznaczonym przez Zamawiającego na podpisanie umowy. Przedkładana 

polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 6.000.000,00 

zł (słownie: sześć milionów złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie 

mniejszy niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). 
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10. Oświadczam, iż brak przedłożenia przeze mnie dokumentu, o którym mowa w pkt 7 

oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oznacza uchylenie się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 94 ust. 3 p.z.p. na 

warunkach określonych w ofercie. 

11. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX 

SIWZ. 
 
.................................. , dnia .........................                 .......................................................................... 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

iż Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert, spełnia warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

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

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, że 

Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert wykazuje brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli: 

 

1) nie jest Wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, 

które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) nie jest wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) nie jest wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

6) nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo 

7) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) nie jest spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
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skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10)  nie jest podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 
 

 

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

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniana warunku wiedzy i doświadczenia 

określonego w rozdziale VIII SIWZ  

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj robót  

 

Miejsce 

wykonania prac 

Termin 

realizacji 

 

Całkowita 

wartość robót 

brutto w PLN 
Początek    Koniec 

1 

 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

    

4 

 

 

 

 

    

5 

     

 

 
Dla co najmniej 2 pozycji powyższego wykazu załączyć należy dokumenty potwierdzające, że wskazane w 

wykazie ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

(tzw. referencje, listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego robót, itp.).  

 

 

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

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowaniem odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

określonego w rozdziale VIII SIWZ  

 
Lp. Funkcja – zakres 

wykonywanych 

czynności 

Nazwisko i imię Kwalifikacje, 

wykształcenie 

Podstawa dysponowania 

(zaznaczyć właściwe**) 

1. 
 
 

   dysponuję / będę 

dysponował i zachodzą 

przesłanki o których mowa  

w rozdziale VIII pkt 4 

SIWZ** 

 

2. 
 
 

   dysponuję / będę 

dysponował i zachodzą 

przesłanki o których mowa  

w rozdziale VIII pkt 4 

SIWZ** 

 

3. 
 
 

   dysponuję / będę 

dysponował i zachodzą 

przesłanki o których mowa 

 w rozdziale VIII pkt 4 

SIWZ** 

 

... 
 
 

   dysponuję / będę 

dysponował i zachodzą 

przesłanki o których mowa  

w rozdziale VIII pkt 4 

SIWZ** 

 

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

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
UWAGA:  

**Wykonawca obowiązany jest odpowiednio zaznaczyć w wykazie status dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia. Brak ww. określenia oznacza, iż Wykonawca dysponuje osobą wskazaną w wykazie. W przypadku gdy 

Wykonawca zaznaczy, że będzie dysponował powyżej wskazaną osobą obowiązany jest zgodnie z rozdziałem VIII pkt 4 SIWZ 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA OKREŚLONE W WYKAZIE, 

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ 

OBOWIĄZEK POSIADANIA TAKICH UPRAWNIEŃ 

 

 

1. Oświadczam, że osoba (Projektant) ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu § 

17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. W 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006r. nr 83, poz.578), 

 

2. Oświadczam, że osoba (Projektant) ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu § 16 ust. 1, 

cytowanego wyżej rozporządzenia, 

 

3. Oświadczam, że osoba (Projektant) ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1, 

cytowanego wyżej rozporządzenia, 

 

4. Oświadczam, że osoba (Projektant) ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
w rozumieniu § 23 ust. 1, cytowanego wyżej rozporządzenia,  

 

5. Oświadczam, że osoba (Projektant) ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie w rozumieniu 

§ 22 ust. 2, cytowanego wyżej rozporządzenia, 

 

6. Oświadczam, że osoba (Kierownik budowy) ………………………………………….…. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu § 17 ust. 1 
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rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. W sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006r., nr 83, poz.578), 

 

7. Oświadczam, że osoba (Kierownik robót)  ………………..……………………….…. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1, cytowanego wyżej 

rozporządzenia, 

 

8. Oświadczam, że osoba (Kierownik robót)  ………………..……………………….…. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w 

rozumieniu § 23 ust.1, cytowanego wyżej rozporządzenia,  

 

9. Oświadczam, że osoba (Kierownik robót)  ………………..……………………….…. 
(imię i nazwisko) 

wskazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) posiada uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie w rozumieniu § 22 ust.2, 

cytowanego wyżej rozporządzenia. 

 

 

 

 

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

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

 

PROJEKT UMOWY  TP/…/…/11 

 

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 

Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez: 

- ................................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................................. 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 

 

a 

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

NIP.......................................reprezentowanym przez: ………………………………………… 

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

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

TP/…./…./… zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

zawarta została umowa następującej treści:  

                                                          

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług 

architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych w 

ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego 

budynku biurowo – socjalnego do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji  

dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB w formie „zaprojektuj i wybuduj”  

przy ulicy Cukrowej 12 w Szczecinie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 

zgodnie z dokumentacją przetargową, SIWZ i zasadami wiedzy technicznej.  

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: 

1) Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina – „Gumieńce- 

cmentarz- Bronowicka” na obszarze dzielnicy Zachód 

2) Koncepcja programowo – przestrzenna „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego przy ul. Cukrowej 12 

w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 

SERVICE INTER-LAB”, wraz z ekspertyzą konstrukcyjną i inwentaryzacją 

budynku wykonaną na potrzeby sporządzenia wyżej wymienionej koncepcji, 

3) Programie funkcjonalno – użytkowym „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego przy ul. Cukrowej 12 

w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 

SERVICE INTER-LAB”, 

4) SIWZ, 

5) Oferta Wykonawcy. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Etap I – faza projektowa: 
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3) opracowanie szczegółowej inwentaryzacji budynku w zakresie budowlanym i 

instalacyjnym, 

4) opracowanie ekspertyzy technicznej budynku zgodnie z § 206 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.20.75.690) 

9) opracowanie projektu rozbiórek, 

10) opracowanie projektu budowlanego , niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w 

SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym „Adaptacja „przebudowa i 

rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego przy ul. 

Cukrowej 12 w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla 

Sektora Usług SERVICE INTER-LAB”, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

11) opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, 

szczegółowych kosztorysów ofertowych opracowanych metodą szczegółową  zgodnie 

ze  Środowiskowymi Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych (Wyd. SKB i 

ZBKB Warszawa grudzień 2001r.), wizualizacji projektu  oraz informacji BIOZ, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz i 

badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno - użytkowego. 

12) przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, inwentaryzacji budynków, 

projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów 

ofertowych i opracowań towarzyszących: 

a) Inspektorom Nadzoru  do sprawdzeni, wskazania ewentualnych zmian lub 

uzupełnień i akceptacji w imieniu Zamawiającego, 

b) Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji 

projektowej, zaakceptowanej przez  Inspektorów Nadzoru 

13) opracowanie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych” i 

przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez  Inspektorów Nadzoru oraz 

Zamawiającego 

14) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

Etap II – faza wykonania robót budowlanych 

6) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę, „Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym robót budowlanych”, obowiązującym prawem, normami, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ, 

7) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych im porządkowych oraz naprawa 

ewentualnych uszkodzeń, 

8) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru 

autorskiego projektantów, w cenie oferty, 

9) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie terenu, przebudowa ciągów 

komunikacyjnych, uzupełnienie i przebudowa istniejącego oświetlenia terenu oraz 

terenów zielonych. 

10) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki 

energetycznej dla budynków oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych 

pomiarów powykonawczych 

 

Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 
3) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem 

obiektu do użytkowania, 
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4) współpraca z Inspektorami Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie 

5. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie 

umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i 

uzyskiwania akceptacji zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu 

opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę. 

7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, o której mowa wyżej, jest kompletna z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć. Wizja lokalna ma charakter pomocniczy.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 1, 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów 

wymienionych w ust. 3.  

9. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami 

prawa i wiedzy technicznej. 

10. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, 

z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą 

organizacją. 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac projektowych i budowlanych 

oraz innych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na 

terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową, 

2. wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 

jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 

pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem, 

3. jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej umowy 

spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami, 

4. nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które 

mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków 

przewidzianych w niniejszej umowie, 

5. nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy, 

6. zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami 

związanymi z realizacją zamówienia, 

7. posiada ważną polisę; przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z 

tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 

sumę nie mniejszą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), w tym limit dla 

jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 

złotych). 

 

§ 3 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania placu budowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
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3) odbioru prac, 

4) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 

końcowej i faktur częściowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio 

wykwalifikowaną załogę, 

2) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

Wyrobach budowlanych, 

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, 

4) zorganizowania w miejscu robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów 

bhp i ppoż., 

5) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (oryginał + ksero 

kolorowe), 

6) dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której 

mowa w § 2 pkt 7) ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 

6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia 

(wypadku) nie mniejszy niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Termin 

dokonania ww. czynności zostanie ustalony w formie pisemnej przez Zamawiającego 

z zastrzeżeniem, iż nie może być on dłuższy niż 7 dni od upływu ważności 

poprzedniej polisy, 

7) dostarczenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, o której 

mowa w § 9 umowy, 

8) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 

dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia. 

 

§ 4 

Strony ustalają następujące terminy wykonania robót: 

1) Termin rozpoczęcia prac - 3 dni od dnia podpisaniu umowy. 

2) Termin zakończenia: 

1) termin zakończenia I Etapu (faza projektowa) – uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę – ………dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

2) termin zakończenia II Etapu (faza wykonania robót budowlanych) – zakończenie 

robót budowlanych do dnia ………………….. 

3) termin zakończenia III Etapu (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – …………… 

 

§ 5 

1. Za wykonanie robót określonych w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznej 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......................... zł brutto (słownie złotych 

brutto:..................................) przy czym wynagrodzenie za poszczególne etapy prac 

wynosi: 

a) za I etap prac wynagrodzenie ryczałtowe wynosi ……………………….  

b) za II i III etap łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 

……………………….  

2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką. 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i 
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obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby ich 

rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a 

koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu 

zgodnie z przepisami. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowej, oraz realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i 

zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, 

jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania 

do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego usługi architektoniczne i 

inżynieryjne w zakresie projektowania oraz roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Adaptacja, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowo – 

socjalnego zlokalizowanego przy ul. Cukrowej 12 w Szczecinie do potrzeb Centrum 

Transferu Wiedzy i Innowacji „SERVICE INTER-LAB”. 

4. Cena ofertowa musi zawierać również: 

1. koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 

roboty rozbiórkowe i porządkowe, 

2. koszty uzyskania wszelkich ewentualnych zgód od projektantów budynku 

głównego na wykonanie prac, 

3. koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza 

budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, 

dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu 

zamówienia, 

4. koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu 

budowy), zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ze 

szczególnym uwzględnieniem studentów, 

5. koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 

6. koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, 

utylizacja itp.), 

7. koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych 

do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 

8. koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), 

jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

9. koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

10. koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, 

pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych 

przepisami protokołów, inwentaryzacji; 

11. koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

12. podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów; 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie za prawo 

nieograniczonego korzystania ze wszystkich pól eksploatacji przedmiotu umowy w 

rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca 

oświadcza, że z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, 

przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do 
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całości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, w zakresie wszystkich pól 

eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 6 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie …………………….. 

2. Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie …………………… 

natomiast kierownikiem budowy będzie  ……………………….. 

3. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw projektowych oraz spraw 

realizacyjnych, a także do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się…………….. 

 

§ 7 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże 

dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców (w 

przypadku, gdy Wykonawca poczyni stosowne zastrzeżenie w ofercie) pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych 

przez wskazanego podwykonawcę w trybie ściśle określonym w art. 647
1
 § 2 Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy 

Wykonawcy z podwykonawcą celem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 

wykonanie części robót przez podwykonawcę następować będzie na adres wskazany w 

komparycji umowy, a przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy 

obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności: 

przedmiot umowy; wynagrodzenie podwykonawcy oraz terminy i sposób jego płatności; 

terminy wykonania umowy. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy 

miedzy wykonawcą a podwykonawcą z naruszeniem zasad określonych w zdaniu 

poprzednim uznawane będzie za bezskuteczne.  

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części przedmiotu 

Umowy przez podwykonawcę wypłata Wykonawcy transzy wynagrodzenia następującej 

bezpośrednio po ustalonym przez Wykonawcę i podwykonawcę terminie zapłaty (który to 

termin wynika z umowy z podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego) – 

następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu 

dokonania płatności dla podwykonawcy za wykonaną przez niego część przedmiotu 

Umowy oraz oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności. 

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz swoich podwykonawców wymagalnych 

zobowiązań za wykonanie części przedmiotu Umowy, Zamawiający po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do złożenia w terminie 3 (trzech) dni wyjaśnień, uprawniony 

będzie według własnego uznania do zapłaty bezpośrednio podwykonawcom. W 

przypadku dokonania takiej zapłaty przez Inwestora uiszczona kwota umniejszy 

najbliższą transzę wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu końcowego 

odbioru robót i ewentualnie protokołu usunięcia wad wskazanych w protokole końcowym 

odbioru robót. 

2. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego Bank Pekao S.A II/O 

Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732  na konto Wykonawcy w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokółami o których mowa w 

ust. 1. Termin ten jest zastrzeżony na rzecz Zamawiającego. 
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3. Wynagrodzenie za I etap prac zostanie zapłacone po przekazaniu zamawiającemu 

ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Strony dopuszczają możliwość 

fakturowania częściowego za prace objęte Etapem II i III. Faktury częściowe będą 

wystawiane przez Wykonawcę po dokonaniu częściowych odbiorów robót zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym łączna wysokość faktur częściowych 

za wszystkie etapy nie może przekroczyć więcej niż 70% całkowitego wynagrodzenia 

wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Do faktury częściowej Wykonawca 

winien załączyć protokół częściowego odbioru robót podpisany przez Inspektora 

Nadzoru. Do faktury końcowej Wykonawca załączy zestawienie wszystkich faktur 

częściowych. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale 

podwykonawców, do faktury (faktur), o której (których) mowa powyżej, załączy 

potwierdzenie odbioru robót przez Wykonawcę od podwykonawców i zapłaty za nie 

należnego wynagrodzenia podwykonawcom wraz z oświadczeniem podwykonawcy o 

otrzymaniu przedmiotowej należności 

5. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 

Ryzyk Budowlanych, obejmującej ubezpieczenie kontraktu budowlanego od momentu 

rozpoczęcia prac na budowie do daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.  

2. Suma ubezpieczenia kontraktu budowlanego (Roboty wraz z materiałami i urządzeniami 

przeznaczonymi do wybudowania) do wysokości ceny ofertowej brutto.  

3. Zakres ubezpieczenia - all risks; w szczególności powinien obejmować: pożar, 

wyładowania atmosferyczne, wybuch, upadek statku powietrznego, wodę gaśniczą i inne 

skutki działania przeciwpożarowego, powódź, zalanie, deszcz, grad, śnieg, lawina, 

huragan, obsunięcie i osiadanie gruntu, osuwanie się skał, kradzież z włamaniem, 

rabunek, akty wandalizmu, złe wykonawstwo, błędy ludzkie prowadzące do katastrofy 

budowlanej, niedbalstwo, brak umiejętności, zwarcia, przepięcia i inne nagłe zdarzenia 

takie jak straty lub szkody spowodowane zawaleniem się przedmiotów na placu budowy, 

działaniem przedmiotów obcych, transportem materiałów, maszyn oraz sprzętu 

budowlanego w obrębie placu budowy. 

4. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy i rozpoczęcia prac 

budowlanych, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowę ubezpieczenia, o której mowa 

w ust. 1. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa  

w §1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby  

budowlane). Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy, początek licząc od daty końcowego 

odbioru przedmiotu umowy. 

2. Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 12 miesięczną gwarancję na 

zamontowane na obiekcie urządzenia. W sytuacji gdy gwarancja udzielana przez 
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producenta wystawiana jest na dłuższy okres niż 12 miesięcy, wówczas Wykonawca 

zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta. 

3. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 

przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, 

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

10. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi nieodpłatna konserwacja i serwisowanie w 

okresie gwarancyjnym określonym umową we wszystkich urządzeniach zainstalowanych 

przez Wykonawcę. Okres gwarancji dla w/w urządzeń – tożsamy z okresem gwarancji 

dla przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym 

przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym 

terminem. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także 

podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i realizacji wniosków zawartych w protokole z 

przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie 

przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a. odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 

wykonanie części robót, 

b. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c. odbiór końcowy. 

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 

będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania 

powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej 

rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. 

Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 

daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 1 o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
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zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru 

najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także 

podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

7. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych i zostanie 

potwierdzone protokółem końcowym odbioru przedmiotu umowy. 

8. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na 

którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień 

rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, sprawdzeń i 

odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego 

wykonania. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając termin na ich usunięcie; 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie nie utrudniają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru obniżając 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując prawo do 

kar umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko 

Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

 

§ 12 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar 

umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 5 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu I Etapu (faza projektowa) – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w zakończeniu II Etapu (faza wykonania robót budowlanych) – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w zakończeniu III Etapu (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego 

od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad, 

5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia, 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W 

szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

powstałego z tytułu utraty dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu 

Operacyjnego uzyskanego w ramach projektu „Adaptacja „przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego przy ul. Cukrowej 12 w 

Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 

SERVICE INTER-LAB”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 

 

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ................ złotych, słownie: 

................................................................................................/100 w formie 

………………… . 

2. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót i odpowiadająca 

70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 30 

dni od daty odbioru końcowego robót. 

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 

14 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania 

umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście 

poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

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

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 

dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

 

§ 15 

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 

zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie 

oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres. 

 

§ 16 
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1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 jest niedopuszczalna.  

3. Przewiduje się możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

a) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania 

przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. 

„siły wyższej, klęski żywiołowe”), 

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne nie przewidywane w SIWZ;  

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

e) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

f) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku 

umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności 

sporządzania aneksu; 

g) nastąpił brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w 

dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas  trwania awarii; 

h) 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; 

i) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami; 

j) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna 

jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 

zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności 

zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany 

jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

4. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy 

oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 

publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą 

do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy 

bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też 

kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 

przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

umowy. 
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§ 18 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej 

umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2. SIWZ – załącznik nr 2 

3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej Wykonawcy – załącznik nr 3 

4. Koncepcja programowo – przestrzenna 

5. Program funkcjonalno – użytkowy 

 


