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Informacje ogólne 

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
1.1. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz 

oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 
wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy- 
wpisuje on „nie dotyczy”. 

2. Niniejszą dokumentację moŜna wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie naleŜy 
udostępniać jej osobom trzecim. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
4. Nie dopuszcza  się składania ofert częściowych.  
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych. 
7. Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana 
8. Umowa ramowa – nie dotyczy 
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ROZDZIAŁ 1 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
al. PapieŜa Jana Pawła II 22a 70-453 SZCZECIN 

 
 
Reprezentowany przez Rektora US prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego działając  
w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do 
złoŜenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 
 

Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących 
budynków „A” i „B” Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8 
 

Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

I.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na 

język polski poświadczonymi przez  Wykonawcę.   
4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę wraz z podaniem daty poświadczenia. Poświadczenie to musi znajdować 
się na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu.  

5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny 
zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy 
konsorcjum. Wykonawca, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z 
postępowania.  

7. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy 
przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

8. Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych.  
9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do 
oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłoŜone w formie oryginału lub kopii notarialnie  
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poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii 
pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta 
zewnętrzna winna być zaadresowana następująco:   

 
 

Uniwersytet Szczeciński 
al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31 

70-453 Szczecin 
 

„Oferta na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy 
istniejących budynków „A” i „B” Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8” 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Nie otwierać przed 30.03.2010 r. do godz. 12.00 

 
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opisana nazwą i adresem 
Wykonawcy. 

11. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na 
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem 
oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne 
nie będą rozpatrywane.  

12. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, 
muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

13. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem 
terminu do składania ofert, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania 
ofert. 

13.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 9. Wewnętrzna koperta 
będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13.2. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w 
treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, kaŜdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum (spółkę cywilną) składa 
oddzielnie dokumenty wymienione w rozdziale I część III pkt. 1 ppkt 1-4. W odniesieniu 
do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie 
udokumentować spełnianie warunków podmiotowych oraz dotyczących przedmiotu 
zamówienia. Wymagane oświadczenia naleŜy złoŜyć w sposób wyraźnie wskazujący, 
iŜ oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
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zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 
załączone, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty. 
Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

15.  Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 
ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego  
i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do 
protokołu. 

15.1. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z 
tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

15.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli 
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być 
one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4.  

15.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 
czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. 
zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

16. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym lub 
odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie 
kaŜdego uczestnika postępowania. 

17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.  

18. Ujawnienie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad: 
• Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o 

udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), 
• Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie (ofertach) zastrzeŜenia o 

tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 
• po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin 

udostępnienia oferty (ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym 
zawiadomieniu. 
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II.     Odrzucanie ofert 
 
1. Oferta zostanie odrzucona, jeŜeli: 

• będzie sprzeczna z ustawą,  
• jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP,  
• Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2  pkt 3 PZP,  
• jej złoŜenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
• będzie zawierała raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
• zostanie złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, 
• będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny (np. nieprawidłowa stawka podatku VAT – 

UZP/ZO/0-542/03), 
• będzie niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. 
 
III.    Dokumenty wymagane w ofercie 
 

1. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 2). 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt 2 PZP.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
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JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach b-d, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej, niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których 
mowa w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mowa w pkt. a) oraz 
b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się.   

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

 
1) Informacja banku, lub SKOK, w którym Wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił wysokość posiadanych środków 
finansowych, lub zdolność kredytową na wartość nie mniejszą niŜ  200 000 PLN.  

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed terminem składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi 
zostały wykonane naleŜycie.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił naleŜyte wykonanie co najmniej 2 
usług sporządzenia dokumentacji projektowej, kaŜdą na kwotę min. 100 000 PLN 



 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa 7 „Rozwój infrastruktury 

społecznej i ochrony zdrowia”, Działanie 7.1 „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 
7.1.1 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyŜsze” 

„Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego” 

Beneficjent: Uniwersytet  Szczeciński, al. PapieŜa Jana Pawła II 22a 
Nr umowy: UDA- RPZP.07.01.01-32-006/09-00 

 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego

3) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.  

JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku. 

 
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
4 PZP  polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b PZP, wymaga się przedłoŜenia informacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 
1), dotyczącej tych podmiotów.  
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda 
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których 
mowa w punkcie 1 ppkt 1-4. Ponadto, w takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną 
z Wykonawcą odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy.  

 
 
3.    Inne dokumenty 
3.1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1, 
3.2 Dowód wpłacenia  / wniesienia wadium: 

• w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu, 
• w przypadku wniesienia wadium w innej formie niŜ pienięŜna – kopia 

dokumentu (oryginał naleŜy złoŜyć w  kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami 
określonymi w Rozdziale 1, Dział IX, podpunkt 2.3. 

 
4. W celu potwierdzenia, Ŝe przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego: 

1) Wykonawca musi pisemnie potwierdzić spełnienie wymogów zamówienia. 
 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 
złoŜonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, 
wg formuły „spełnia”, nie spełnia”. 

 
 
IV.    Wykluczenie z postępowania 
 
Wykluczenie Wykonawców  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
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V.     Termin realizacji zamówienia. 
 
PoŜądany termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 
VI.  Kryteria oceny ofert. 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: 
 

1. Cena brutto                                                                    -    95 %                                                                                      
2. Termin złoŜenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę         -   5  % 
 
VII.  Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów 
 
Kryterium 1   będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 
Cena  = [(Cn : Cb) x 95 %] x 100 
gdzie: 
Cn -   cena najniŜsza  
Cb -   cena wynikająca z oferty badanej  

 
 
Kryterium 2 b ędzie obliczone wg następującego wzoru: 
Termin = [(Tn : Tb) x 5 %] x 100 
gdzie: 
Tn -   najkrótszy zaproponowany termin 
Tb -   termin badany 
 
Jako termin uznaje się okres czasu liczony od daty podpisania umowy do daty złoŜenia 
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji 
publicznej (WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie). Do terminu tego będzie liczony takŜe 
okres czasu od daty wezwania organu administracji publicznej do uzupełnienia wniosku, 
do daty złoŜenia w organie administracji publicznej uzupełniających wniosek dokumentów. 
Termin naleŜy podać w dniach kalendarzowych. 

 
1. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i 

określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  
2. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 

ustawy, moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złoŜonych przez nich ofert.  

3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste 
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
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treści oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
 
VIII.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1. Wykonawca określi cenę netto i brutto dla zadania na formularzu oferty.  
2. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez 

wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 
3. Wykonawcy zagraniczni, tj. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP określą cenę netto dla zadania na formularzu oferty. Zamawiający dokona 
odpowiedniego przeliczenia ceny oferty celem dokonania prawidłowej oceny. 

4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę są wiąŜące i zostaną wprowadzone do 
umowy. 

 
 
UWAGA: 
 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.  
 
 
IX.   Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości  4 000,00 PLN  
      (słownie złotych: cztery tysiące).  
Wadium moŜe być  wniesione w : 
• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub SKOK, z tym, Ŝe poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem 

pienięŜnym, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, 
• 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 (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).  

1.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna 
zostać  przelana na konto Zamawiającego: 
w banku:     Bank Pekao S.A II/O Szczecin  
nr konta:     86 1240 3927 1111 0000 4099 0732, 

a Wykonawca  dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu.  
 
Uwaga:  
Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek 
bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten 
wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to 
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niezaleŜnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego 
rachunek Zamawiającego, czy teŜ zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a 
więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie 
gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formę zabezpieczenia 
oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
(Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów 
wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - Urząd 
Zamówień Publicznych 2006).  
Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 
29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz.665). PowyŜsze ma 
odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-
2788/05, wyrok KIO/UZP 79/08. 

 
2. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego 
wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 
2.1  W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ pienięŜna, naleŜy je złoŜyć w 
kasie Zamawiającego a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą. 
 
Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy PapieŜa Jana Pawła 
II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  10.30   -  
13.30. 

 
2.2 W przypadku konsorcjów, wnoszone wadium w formie innej niŜ pienięŜna, musi być 

wystawione na wszystkich partnerów. 
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4 a PZP.  
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 4, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  
7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
8.  Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeŜeli: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie; 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
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c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 PZP, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictwa, chyba Ŝe udowodni, Ŝe 
wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie.  

d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy w przewidzianym terminie. 

6.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy 
 
 
X. Termin związania ofertą 
 
Okres związania Wykonawców złoŜoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 
 
XI.  Składanie i otwarcie ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. 

nr 009, budynek administracji US, al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31, Szczecin. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2010 r. o godz. 11.30. Oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 12.00 w Samodzielnej Sekcji 
Zamówień Publicznych US, pok. 010, al. PapieŜa Jana Pawła II 31, Szczecin.  

 
XII.    Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
 
Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. 
1. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji lub Sekretarz ogłosi: 

• imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców, 
• ceny ofert, 
• termin wykonania zamówienia,  
• okres gwarancji 
• warunki płatności zawarte w ofercie. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4. W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert jak równieŜ 
dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie. 
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5. Zamawiający dokona badania ofert. JeŜeli okaŜe się, Ŝe nie złoŜono Ŝadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie uniewaŜnione. 

6. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, 
moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez 
nich ofert.  

7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.  

8. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony 
będzie termin zawarcia umowy.  

9. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie lub za pomocą faxu 
wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

10. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz 
zamieszczone na jego stronie internetowej. 

 
 
XIII.  Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji 
        
1) KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku. 

2) Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres 
Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. PapieŜa 
Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin. 

3) Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i 
Wykonawców wymagają formy pisemnej.  

4) Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w 
terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający podaje numer faksu do 
kontaktów: 91 444 11 51. 

5) Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy. Odpowiedzi 
będą zamieszczane ponadto na stronie internetowej Zamawiającego.  

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający 
moŜe w kaŜdym czasie zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. KaŜda 
wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji postępowania. O 
kaŜdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 
uczestników postępowania i zmiana ta jest dla nich wiąŜąca. Zmiany będą zamieszczane 
na stronie internetowej Zamawiającego. 
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7) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji lub 
uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i 
zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi.  

8) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania zmian 
w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, o ile okaŜe się to konieczne. 

9) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
10) Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- w sprawach merytorycznych: 
Mgr inŜ. Dariusz Korsak – kierownik Działu Technicznego      tel.     91 444 10 21 
- w sprawach formalnych:  
mgr  Wojciech Bereszko – Kierownik Sam. Sekcji Zam. Publ. US    tel.     91  444 11 51 
 
 
XIV.     Środki odwoławcze 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

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

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

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą  jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

6. Odwołanie wnosi się: 
• w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób. 
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 
terminie: 
•   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

SIWZ na     stronie internetowej Zamawiającego. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 6 i 7 wnosi się: 

• w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

 
 
XV.     Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

 
Wykonawca, który wygra postępowanie wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5 % oferowanej ceny brutto, 
najpóźniej na 1 dzień przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do 
podpisania umowy. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone 
według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  
• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub udzielanych przez SKOK z tym, Ŝe zobowiązanie kasy 

jest  zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
• 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, 

• gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜna wnieść przelewem na konto 
Zamawiającego w Banku Pekao S.A II/O Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 
0732 lub w kasie w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 128 w godz. 10.30 do 13.00. 
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
jednej lub kilku wymienionych formach.  

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wyraŜa zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie słuŜące do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

4. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemoŜliwiać 
Zamawiającemu prawidłowego skorzystania (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych art. 147 ust. 1 i 2) z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. W 
związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki: 

• płatne na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, 
• płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  

np. załączenie potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii 
rzeczoznawców, czy weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania), 
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• pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej 
umowy (odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z 
zapisów umowy, 

• muszą mieć zapis, Ŝe są nieodwołalne w okresie, na który zostały wystawione, 
• wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy + 

30 dni, 
• sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, 
• wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta 

wyraŜonej na piśmie. 
5. JeŜeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienaleŜytego wykonania 

umowy, Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście 
poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

6. JeŜeli wniesione zabezpieczenie nie będzie spełniało wszystkich warunków 
określonych w SIWZ, uznane zostanie za nie wniesione, a następnie Zamawiający 
zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5. pkt. 2.  
JeŜeli Wykonawca będzie się uchylał od wniesienia wymaganego zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, zgodnie art. 94 ust. 2. 

 
 
XIV.  Ustalenia końcowe 
 

1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.  

2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.  
3. Zamawiający informuje, iŜ zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy jest 
zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy: 

1) zmiana jest dla Zamawiającego korzystna, lub  
2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, lub  
3) w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy 

niezaleŜnych, niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy, powodujących, Ŝe nie jest moŜliwe dochowanie terminów 
określonych w umowie. Okoliczności, o których mowa powyŜej 
muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym 
Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, 
określonym w zawartej. W takim przypadku termin moŜe zostać 
odpowiednio przedłuŜony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania 
obowiązku umownego. 

Zmiana musi nastąpić w formie obustronnie podpisanego aneksu. 
2. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z 

29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych. 
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3.  Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 
wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.                                                                      

                                                                           ROZDZIAŁ 2 
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i 
rozbudowy istniejących budynków „A” i „B” Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach 
stanowiących integralną część SIWZ: 

1. Program funkcjonalno – uŜytkowy; 
2. Koncepcja rozbudowy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8 
 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
PROJEKT UMOWY 

 
 
 

UMOWA NR TP/221/…./10 
 

zawarta w dniu …………………r w Szczecinie pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy ul. PapieŜa Jana Pawła II 22a, 70-453 
Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez: 
- …………………………. 
- …………………………. 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
a: ……………………………………………. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa 
następującej treści:  
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§ 1 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 
pn. 
Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków „A” i „B” Wydziału Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Adres: Szczecin, ul. Cukrowa 8. 
1. Program dokumentacji projektowej. 

Zamawiający zleca do wykonania dokumentację projektową: opracowanie danych 
wyjściowych do projektowania, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy; 
umoŜliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę właściwego organu ( art. 32 Prawo 
budowlane) i poprawne wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków „A” i „B” 
WZiEU US przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie. Przedmiot umowy został opisany za 
pomocą programu funkcjonalno - uŜytkowego (załącznik nr 1). 

2. Zakres rzeczowy: 
1) Opracowanie danych wyjściowych do projektowania ( w tym inwentaryzacja 

obiektu w niezbędnym zakresie) 
2) Opracowanie koncepcji funkcjonalno –architektonicznej 
3) Opracowanie ekspertyzy technicznej zgodnie z § 206 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.02.75.690 ). 

4) Opracowanie ekspertyzy technicznej zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.02.75.690 ). 

5) Projekt budowlany ( wszystkie branŜe w pełnym wymaganym przepisami 
zakresie branŜ ) uwzględniający wymagania przedstawionej koncepcji. Projekt 
musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz zostać zatwierdzony 
decyzją wydaną przez właściwy organ administracji publicznej (WUiAB 
Urzędu Miejskiego w Szczecinie), a autor projektu budowlanego     w imieniu 
zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (w jednej 
decyzji ). 

6) Sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 

7) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
9) Przedmiar robót 
10) Kosztorys inwestorski 
11) Projekt wykonawczy – projekt musi być kompletny z punktu widzenia celu, 

jakiemu ma słuŜyć i ma zawierać niezbędne rysunki wykonawcze. 
12) Wytyczne do nowej instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego zgodnie z § 6 ust.1 

rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006r w sprawie ochrony ppoŜ. budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.06.80.563) ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobu i warunków ewakuacji. Integralną częścią instrukcji 
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jest schemat graficzny rozmieszczenia znaków ewakuacji, sprzętu i urządzeń 
ppoŜ. 

UWAGA! ChociaŜ przedmiot umowy dotyczy tylko części budynku, nie zwalnia to 
wykonawcy z obowiązku, aby niektóre zagadnienia zostały przeanalizowane dla całego 
budynku. Dotyczy to zwłaszcza instrukcji bezpieczeństwa ppoŜ., bilansów energii 
elektrycznej, cieplnej, zapotrzebowania wody i zrzutu ścieków, a takŜe analizy rozdziału 
mediów na poszczególne części budynków, piony itd.. Pojawienie się zapisów w 
dokumentacji, Ŝe dane zagadnienie nie jest przedmiotem umowy i musi zostać opracowane w 
osobnym projekcie jest niedopuszczalne. Zrealizowanie projektów musi umoŜliwi ć 
uŜytkowanie obiektu zgodnie z prawem budowlanym. 

13) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji. 
14) przekazanie wersji elektronicznej całego opracowania (kosztorysy w formacie 

*.ath, *.pdf, przedmiary *.pdf, dokumentacja w formacie *.pdf, *.dwg). 
3. W projekcie naleŜy uwzględnić wszelkie prace demontaŜowe, rozbiórkowe         i 

odtworzeniowe. 
4. Wizja lokalna wykonawcy na obiekcie jest elementem pomocniczym. 
5. Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niŜ określony w 
pkt 2 - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i rozbudowy 
budynków „A” i „B” WZiEU US przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie . 

6. Do obowiązków wykonawcy naleŜy pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji 
projektów. 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie robót określonych w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. zł brutto (słownie …………….. 
brutto). Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono, jako kwotę 
ryczałtową i obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie moŜna 
było przewidzieć w czasie zawarcia umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje takŜe wynagrodzenie za nadzór 
autorski, którego wartość określono, jako 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1. W przypadku, gdy nie nastąpi realizacja wykonanego projektu, 
wynagrodzenie za nadzór autorski nie przysługuje. 
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§ 3 
Terminy wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
1) termin rozpoczęcia – ………. 
2) termin złoŜenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – … dni 

kalendarzowych 
3) termin złoŜenia kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę i 

projektami budowlanym i wykonawczym – 7 dni 
2. Za termin rozpoczęcia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania umowy. 
3. Jako termin złoŜenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę uznaje się okres 

czasu liczony od daty podpisania umowy do daty złoŜenia wniosku do właściwego organu 
administracji publicznej (WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie). Do terminu tego 
będzie zaliczony takŜe okres czasu od daty wezwania organu administracji publicznej do 
uzupełnienia wniosku do daty złoŜenia w organie administracji publicznej 
uzupełniających wniosek dokumentów. 

4. Jako termin złoŜenia kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę i 
projektami budowlanym i wykonawczym uznaje się okres czasu liczony od daty wydania 
decyzji pozwolenia na budowę do daty złoŜenia kompletnej dokumentacji projektowej w 
siedzibie zamawiającego. 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) dokonania odbioru końcowego w formie protokolarnej 
2) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 

końcowej 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania przedmiotu umowy terminowo i przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje 

2) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania            
w budownictwie, spełniających wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.         
o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) 

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną 

4) sporządzania rysunków zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych 
w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego 

5) potwierdzania rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami w stosunku do 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę. 

6) Uczestniczenia w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego na etapie 
realizacji prac projektowych oraz na etapie realizacji robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie projektu ( w ramach nadzoru autorskiego). 

§ 5 
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Reprezentacja stron 
1. Zamawiającego reprezentować będą: 

………………………….. 
2. Wykonawcę reprezentować będzie 

………………………….. 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego do załoŜeń koncepcji 
funkcjonalno – architektonicznej pod rygorem odmowy przez zamawiającego odbioru 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wykona dokumentację w następującej ilości egzemplarzy: 
1) Koncepcja funkcjonalno –architektoniczna - 2 egz. 
2) Ekspertyza techniczna ( § 206 ) - 2 egz. 
3) Ekspertyza techniczna ( § 2 ) - 2 egz. 
4) Projekt budowlany - 4 egz. 
5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. 
6) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - 4 egz. 
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. 
8) Przedmiar robót - 2 egz. 
9) Kosztorys inwestorski - 2 egz. 
10) Projekt wykonawczy - 4 egz. 
11) Wytyczne do Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego - 2 egz. 
12) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - 2 egz. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy takŜe w wersji elektronicznej. 
§ 7 

Podwykonawcy 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zlecanie części lub całości przedmiotu umowy 
podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od umowy w trybie § 12 
ust. 1 i naliczy kary zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 4. 

§ 8 
Rozliczenia stron 

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 
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz               z protokołami, o 
których mowa w ust. 1. 

3. Rozliczenie nastąpi w dwóch etapach: 
1) 1 etap – 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, po dokonaniu 

odbioru dokumentacji projektowej 
2) 2 etap – 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, po zakończeniu 

prowadzenia nadzoru autorskiego 
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§ 9 
Odbiory przedmiotu umowy 

1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o 
którym mowa w §1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy  w formie 
zgłoszenia pisemnego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru i jego rozpoczęcia w 
ciągu 7 dni od daty dokonania zawiadomienia o gotowości, zawiadamiając o tym 
pisemnie Wykonawcę. 

4. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni i zostanie potwierdzone 
protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy. 

                                                                             § 10 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust.1,  co stanowi kwotę ................ 
złotych, słownie: …………………………………………………………...., w formie 
………………………….. 

2.  Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia 
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy i uznania jej za naleŜycie 
wykonaną. 

3. JeŜeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienaleŜytego wykonania 
umowy, Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście 
poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

§ 11 
Kary umowne i odszkodowania 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązań na niŜej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar 
umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe netto, określone w §2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia za kaŜdy dzień opóźnienia, nie więcej niŜ 25% 
wynagrodzenia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za kaŜdy dzień 
opóźnienia liczonegp od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 
termin do usunięcia wad, nie więcej niŜ 25% wynagrodzenia 

3) za kaŜdą nieobecność na spotkaniu (pomimo prawidłowego 
zawiadomienia za pomocą faksu na numer podany w § 13 na minimum 2 
dni kalendarzowe przed wyznaczonym terminem) zwołanym przez 
zamawiającego w trakcie realizacji prac projektowych lub w trakcie 
realizacji robót budowlanych ( w ramach nadzoru autorskiego) - w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia za kaŜdą nieobecność, nie więcej niŜ 
25% wynagrodzenia 
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4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia.   

5) za odstąpienie od umowy – w wysokości 25% wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, niezaleŜnie od wysokości naliczonej kary umownej. 
§ 12 

Odstąpienie od  umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku jej 

niewykonywania lub nienaleŜytego wykonywania przez wykonawcę. W takiej sytuacji 
zamawiający wzywa wykonawcę do wykonywania umowy bądź jej naleŜytego 
wykonywania, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po 
bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od 
umowy wciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego wykonawcy terminu. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w ust.1 i 2 Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 
naleŜnego za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. 

§ 13 
Gwarancja 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji 
wynosi 24 miesiące początek licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 14 
Korespondencja 

1. Strony podają, jako adresy do korespondencji adresy wskazane w umowie. KaŜda 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. 

2. Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń. 
3. Strony wskazują następujące numery faksów dla realizacji przedmiotu umowy: 

1/ zamawiający - nr faksu 
2/ wykonawca - nr faksu 

§ 15 
Strony zgodnie wyłączają prawo wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności 
istniejących oraz przyszłych słuŜących mu w stosunku do zamawiającego z tytułu realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 16 
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Zmiany umowy 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 17 
Rozstrzyganie sporów 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej 
umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Prawo budowlane. 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 

§ 20 
Załączniki 

1. Program funkcjonalno - uŜytkowy - załącznik nr 1 
2. Koncepcja funkcjonalno – architektoniczna wykonana przez grupę architektoniczną 

„DOMINO” z siedzibą w Szczecinie - załącznik nr 2 
3. Oferta cenowa - załącznik nr 3 

 
 

…………………………. 
 

                     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
                                             zatwierdzam 
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