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Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 

o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach  
ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  

 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - 

edukacja przez kulturę 
 

I. TERMINY: 
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszczono: 
 

1.1  W siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń  w dniu 31.12.2013 r.   
1.2  Na stronie internetowej Zamawiającego  w dniu  31.12.2013 r. 

 
2. Termin i miejsce składania ofert, wniesienie wadium: 
 
2.1 Termin składania ofert:  11.02.2014  r.  do godz. 9.00 - pokój  102 (sekretariat), ZNiO,  ul. Szewska 37 we 
Wrocławiu. 
 
2.2. Termin i miejsce otwarcia ofert : 11.02.2014 r. o godz. 9.30 - pokój 213, ZNiO, ul. Nankiera 17, 
Wrocław. 
 
2.3. Termin i miejsce wniesienia wadium: 11.02.2014 r. do godz. 9.00 -  kasa – Dział Finansowo – Księgowy 
- pokój 212, ZNiO,  ul. Nankiera 17, Wrocław. 

 
 

3. SIWZ w formie drukowanej do pobrania w siedzibie Zamawiającego (pok. 207, w budynku przy ul. Nankiera 
17), za zaliczeniem pocztowym oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego –-  
www.oss.wroc.pl (zakładka – zamówienia publiczne) 

 
II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
Zakład Narodowy im. Ossolińskich  
adres: ul. Szewska 37, 50 – 139  Wrocław  
tel. (071) 344 – 44 – 71  
fax. (071) 344 – 85 – 61  
witryna www: www.oss.wroc.pl 
e-mail: znio@znio.pl 
e-mail do kontaktów w sprawie zamówienia: magdalena.dworzynska@znio.pl 

 
III. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp. 

2) Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm) 

3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę zastosowanie mają  przepisy 
ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4) Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  
9) Zamawiający nie przewiduje  wymagań związanych z realizacją  zamówienia, o których mowa w 

art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  
10) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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11) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
12) Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
13) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
14) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  
15) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  

ustawy Pzp  do wysokości 50% zamówienia podstawowego. 
16) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy/om. Nie wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy/com będzie rozumiane, że zamówienie zostanie wykonane siłami 
własnymi Wykonawcy.  

17) W przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b Pzp Wykonawca składający 
ofertę będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, na którego osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu będzie polegać 
przy realizacji zamówienia, posiadają uprawienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od 
każdego Wykonawcy składającego ofertę.  W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne 
zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

18) W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 
walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP aktualny na dzień publikacji Ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

19) Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien 
skalkulować w cenie ofertowej wszelkie koszty składające się na wykonanie zamówienia. 

 
 

UWAGA: 
Wykonawca składający ofertę winien posiadać wiedzę na temat  finansowania ze środków w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 i zobowiązuje się do ich stosowania w zakresie wynikającym z realizacji niniejszego 
zamówienia. 

 
  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Kody CPV: 
71540000-5 Usługi zarządzania budową  
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym  
71530000-2 Doradcze usługi budowlane  
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego  
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest:   

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę 

 
 
3. Projekt – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane „Muzeum Pana Tadeusza we 
Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę”, które planowane jest do współfinansowania:  
 

a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego” 

b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, 

jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  
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5. W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami 
wobec Zamawiającego.  
 
6. Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu.  

1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy Robót.  

2) wdrożenie informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrolę nad 
Kontraktami oraz ich realizacją w oparciu o dokumentacje przetargowe oraz harmonogram rzeczowy i 
finansowy oraz udostępnienie systemu pracownikom wskazanym przez Zamawiającego. Wymagania 
dotyczące systemu i procedur rozliczania Robót - opisano w załączniku A do siwz - Opis Przedmiotu 
zamówienia – Rozdział IV pkt. 5 ppkt. 12; 

3) Udział w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postepowania/ń o udzielenie 
zamówienia/ń publicznego/ch na wybór Wykonawcy/ów:  

a) wykonania prac budowlanych i konserwatorskich 

b)  wyposażenia w sprzęt i urządzenia 

c) digitalizacji zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania  
zdigitalizowanych zabytków wraz z danymi 
 

d) promocji Projektu według wymogów wynikających z właściwych wytycznych związanych z 
finansowania Projektu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

 
3.1.) Wykonawca zobowiązany będzie: 

1) do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej/ych, tj.: 

a) ogłoszenie o zamówieniu,  

b) kompletna siwz wraz z załącznikami i projektem umowy, 

c) wszelkich  niezbędnych dokumentów wymaganych zgodnie z prawem zamówień 
publicznych 

2) do udziału w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postępowania/ń o 
udzielenie zamówienia/ń publicznego/ch, zakończonych podpisaniem umowy/ów z Wykonawcą/mi 
zgodnie z wymogami ustawy -  prawo zamówień publicznych.  

3) do uczestnictwa w ewentualnych odwołaniach do KIO na etapie postepowania/ń o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

4) do udziału w przeprowadzeniu postępowania/ń na ewentualne roboty dodatkowe i/lub uzupełniające.  

3.2.) UWAGA: 

1) Wybór trybu oraz ilości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (Kontraktów) zostaną 
uzgodnione przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu.  

2) Jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury/r przetargowej/ych wyboru Wykonawcy/ów, 
Inżynier Kontraktu wykona kolejny raz czynności związane z wyborem Wykonawcy/ów w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego.  

 
4) Nadzór nad realizacją Projektu ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza oraz projektu zamiennego  

„Przebudowy istniejącego budynku Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu wraz z oficynami na 
ekspozycję stałą Muzeum Pana Tadeusza” autorstwa Pracowni Projektowej Sowa – Szenk s.c. w 
trakcie realizacji robót budowlanych, analiza potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do 
dokumentacji projektowej, zatwierdzanie projektowych rozwiązań zamiennych.  

5) Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru - 
ekspertów we wszystkich branżach wymaganych prawem dla przedmiotowego Projektu pn. Muzeum 
Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę oraz inne 
czynności wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji a konieczne do prawidłowego wykonania 
Projektu.  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-24/2013 
 

 6

6) Prowadzenie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczanie środków inwestycyjnych Zamawiającego 
pozyskanych na realizację inwestycji:  

a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja 

dziedzictwa kulturowego” 

b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
 

7) Odebranie i weryfikacja projektów wykonawczych sporządzonych przez projektanta w początkowej fazie 
realizacji zamówienia ( z zastrzeżeniem, iż z Inżynierem Kontaktu zostanie podpisana umowa w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia przed odbiorem dokumentacji wykonawczej od Projektanta) 

 
8) Zapewnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego niezbędnych  konsultacji prawnych. 

 
7. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco, do końcowego rozliczenia projektu  - 
pełnej dokumentacji (oryginały dokumentów) związanej z realizacją Projektu, (zgodnej z wytycznymi Instytucji 
zarządzającej),  tj. w szczególności pism, sprawozdań, raportów, wniosków o płatność itp.  w wersji papierowej i 
elektronicznej. 
 
8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie polecenia i zarządzenia Zamawiającego,  które będą 
niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu i służące zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier 
Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności wynikających z Projektu.  
 
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w załączniku nr A do siwz – „Opis 
przedmiotu zamówienia”.  
 
10. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy załączonym do 
niniejszej siwz jako załącznik nr 8 do siwz.  
 
11. Szacunkowa wartość planowanych do wykonania w ramach Projektu postepowań  o udzielenie zamówienia 
publicznego,  ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz analiz rynku, przeprowadzonych na etapie 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, wynosi: 
 
a)  wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich - 15 mln PLN netto (bez podatku VAT).  
b) wyposażenie w sprzęt i urządzania – 14 mln PLN netto (bez podatku VAT). 
c) digitalizacja zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania  zdigitalizowanych 
zabytków wraz z danymi 6,5 mln PLN netto (bez podatku VAT).   
d) promocja – 491 tys netto (bez podatku VAT).   
 
12. Zamawiający umożliwia potencjalnym Wykonawcom dokonanie  wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania 
inwestycyjnego tj. kamienica ZNiO – Rynek 5/Kiełbaśnicza 6 wraz z oficynami, Wrocław  - celem sprawdzenia 
uwarunkowań budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, w 
zakresie pozwalającym na prawidłowe przygotowanie oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  
 
Dokonanie wizji możliwe będzie po uprzednim zgłoszeniu się do osoby upoważnionej w celu udostępniania 
pomieszczeń w/w budynku: 

1) Pan Józef Goclik, tel. 71/ 371 95 01 
2) Pan Radosław Bajda,  tel. 601 793 149 

Przeprowadzenie wizji jest możliwe  w trakcie trwania postępowania, do czasu złożenia oferty -  w dniach:  
wtorki i  czwartki,  w godz. 10:00 – 13:00.  
 
13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
 
1) Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym jest zobowiązany ubezpieczyć się od 
odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności i z okresem 
ważności obejmującym termin wykonania zamówienia.  Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 1 000 000 
PLN. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  
2) Zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu, które są wynikiem 
działania lub zaniechania działania w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania 
inwestycyjnego pn. „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez 
kulturę”.  
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3) Termin zgłaszania roszczeń ma być zgodny z obowiązującymi przepisami.  
4) Wykonawca załączy do umowy  Polisę OC / inny dokument ubezpieczenia (dokument potwierdzony za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oznaczony numerem ze wskazaniem sumy ubezpieczenia.   
Do dokumentu ubezpieczenia należy dołączyć  potwierdzenie/a zapłaty składki/składek. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca winien okazać oryginały. 
5) W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zostanie zawarta umowa ubezpieczenia upłynie w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia ubezpieczenia  lub zapłaty 
raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony 
ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach – pod rygorem naliczenia kar umownych i odstąpienia 
od umowy.  
6) Polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia stanowić będzie integralną część umowy.   
 
V. DEFINICJE: 
 

Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) tj. przedsiębiorcę w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności 
publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła 
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli 
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dn. 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

 
Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
 
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; 
uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie 

zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
 

VI. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 
1) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści siwz.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający  może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
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bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku,  o 
którym mowa w pkt 1.  

3) Treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał siwz bez ujawnienia źródła zapytania,  oraz zostaną udostępnione na stronie 
internetowej ZNiO – www.oss.wroc.pl 

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść 
siwz. Dokonaną zmianę siwz  Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano siwz oraz zmianę udostępni na w/w stronie internetowej ZNiO. 

5) Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamiesza informację na stronie 
internetowej ZNiO.  

6) Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przekazuje Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze 
lub sprostowania.  

 
 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2016 r.  
 
1) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy do 
dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu końcowego robót budowlanych,  
wyposażenia w sprzęt i urządzania/systemem udostępniania i przechowywania zdigitalizowanych zabytków 
wraz z danymi ( a jeżeli podczas odbioru końcowego prac zostaną ujawnione usterki lub wady nie dające się 
usunąć w jego trakcie - do czasu usunięcia tych usterek i wad) oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej.   
  
Przewidywany termin: 30.04.2016 r.  
 

2) W ramach terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający przewiduje następujący harmonogram realizacji 
inwestycji, w tym terminy na realizację obowiązków przez Inżyniera Kontraktu:  

a) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na prace budowlane: kwiecień 2014 r.  

b) wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od 
podpisania umowy. 

c) wykonanie prac budowlanych oraz odbiór końcowy robót (w tym skompletowanie dokumentacji i 
przygotowanie rozliczeń końcowych): od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych -  do 
grudnia 2015 r.  

d) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na wyposażenie w sprzęt i urządzenia:  maj 2014 r.  

e) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na systemem udostępniania i przechowywania 
zdigitalizowanych zabytków wraz z danymi:  maj 2014 r. 

f) rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej: do 18.04.2016 r. 

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych zostanie opracowany po podpisaniu 
Kontraktu na roboty budowlane oraz na  pozostałe dostawy i usługi, przy udziale Zamawiającego, Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcy/ów.  
 
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykażą, że 
spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.  
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie- zrealizowali:  
 

a) przynajmniej dwie (2) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (dla zadań 
inwestycyjnych zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym) obejmujące 
wykonanie robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na 
budowie/przebudowie/rozbudowie budynku o wartości kontaktu min. 40 mln zł brutto każda,  
w tym – co najmniej jedna (1) z tych usług wykonana została w budynku, dla którego Inżynier 
Kontraktu przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, które zakończyło się podpisaniem umowy z 
Wykonawcą – w tym przygotował siwz na wybór Wykonawcy robót budowlanych,  

 
b) przynajmniej jedną (1) usługę, której przedmiotem był nadzór i rozliczenie projektu inwestycyjnego 
o wartości min. 20 mln brutto,  współfinasowanego ze środków zewnętrznych (inne niż środki własne 
zamawiającego), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. 

 
 
UWAGA: Zakres rzeczowy „budowy/przebudowy/rozbudowy” musi obejmować przynajmniej następujące roboty: 

ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacyjne oraz elektryczne nisko i wysokoprądowe i 

konserwatorskie  

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia – tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (eksperci):  
 

A. Kierownika zespołu,  

B. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej,  

C. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej,   

D. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej,  

E. Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej,  

F. Specjalista ds. zamówień publicznych,  

G. Specjalista ds. konserwacji zabytków ruchomych,  

H. Specjalista ds. aplikacji muzealnych, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie 
konfiguracji oraz eksploatacji, 

I. Specjalista  ds. rozliczeń. 

 
Ad A) Wymagania  dot.  kierownika zespołu :  
 

a) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu usługi kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu lub  
Inżyniera Rezydenta, w tym kierowanie minimum 1 (jednym) kontraktem zakończonym Świadectwem 
Przejęcia lub dokumentem równoważnym,  obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających 
na budowie /przebudowie/ rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości kontaktu 
budowlanego min. 20 mln zł brutto. 

 
 
Ad B) Wymagania dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej:  
 

a) aktualne uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania i sprawdzania 
projektów architektoniczno-budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do 
architektury obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.4.2006 
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z 
późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

 
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży 

architektonicznej jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu , w tym prowadzenie nadzoru nad 
minimum 1 (jednym) kontraktem zakończonym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem 
równoważnym,  obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ 
rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości kontaktu min. 20 mln zł brutto 
 

 
Ad C) Wymagania dot.  pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej:  
 

a) aktualne uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania 
robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 
28.4.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 
z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 63, poz. 394).  

 
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym prowadzenie nadzoru nad minimum 1 
(jednym) kontraktem zakończonym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym,  
obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie 
budynku wpisanego do rejestru zabytków,  o wartości kontaktu min. 20 mln zł brutto 

 
 
Ad D) Wymagania dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej:  
 

a)  aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).  

 
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej jako 

członek zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym prowadzenie nadzoru nad minimum 1 (jednym) 
kontraktem zakończonym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym., obejmującym 
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie budynku 
wpisanego do rejestru zabytków, o wartości kontaktu  min. 5 mln zł brutto 

 
Ad E) Wymagania dot.  pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej:  
 

a) aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie - do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie 
z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. 
zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).  
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b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej jako 

członek zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym prowadzenie nadzoru nad minimum 1 (jednym) 
kontraktem zakończonym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym, obejmującym 
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie budynku 
wpisanego do rejestru zabytków, o wartości kontaktu budowlanego min. 20 mln zł brutto. 

 
 
Ad F) Wymagania dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych:  
 
a) minimum 5–letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zakresie przygotowania i 
przeprowadzenia co najmniej dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych, dla wykonania robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ 
rozbudowie budynku o wartości robót min. 20 mln  brutto dla jednego zamówienia publicznego. 
 
 
Ad  G) Wymagania dot.  pełnienia funkcji specjalisty ds. konserwacji zabytków ruchomych: 
 

a) udokumentowanie min. 5 letnie doświadczenie związane z prowadzeniem prac konserwatorskich, 
restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru;  

b) sprawowanie opieki w zakresie preventive conservation, wymagającej znajomości materiałów: 
stosowanych do ekspozycji, do budowy gablot i bezpiecznego mocowania dzieł, a także pakowania ich 
oraz ustalania środków i warunków transportu. 

c) doświadczenie w organizacji prac konserwatorskich (a w szczególności opracowywaniu dokumentacji 
przed i po zabiegach konserwatorskich), 

d) znajomość  warunków ekspozycji i magazynowania,  
e) doświadczenie w nadzorze nad instalacją  aparatury pomiarowej w zakresie  klimatyzacji i oświetlenia; 

 
 
Ad H) Wymagania dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. aplikacji muzealnych, baz danych oraz sieci 

komputerowych w zakresie konfiguracji oraz eksploatacji:  
 
Minimum  3 letnie doświadczenie zawodowe, związane z realizacją projektów multimedialnych w tym: 

a) Znajomość systemów prezentacyjnych (projekcyjnych) i standardów technicznych multimediów 
(wideo, dźwięk, grafika, itp.); 

b) Konfiguracja techniczna urządzeń multimedialnych wraz z rozruchem i wdrożeniem funkcji; 
c) Odbioru i testów urządzeń multimedialnych oraz systemu (elementów) nagłośnienia wystawy w cyklu 

24/7; 
d) Kompetencje z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania sprzętem multimedialnym i 

oświetleniowym; 
e) Znajomość technik i programów do produkcji i emisji treści multimedialnych: filmy, animacje, 

prezentacje, nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne i mobilne; 
f) Doświadczenie w opracowaniu nagrań i materiałów archiwalnych, 
g) Doświadczenie w implementacji i testowaniu sieci informatycznych, LAN, WLAN, Wi-fi oraz 

kablowych i optycznych systemów transmisji danych; 
h) Doświadczenie w montażu, uruchomieniu i nadzorowaniu pracy wielostanowiskowymi systemami 

audio-wideo; 
i) Znajomość języków programowania i systemów, HTML, JAVA, Flash, Adobe, Corel lub 

równorzędnych; 
j) Kompetencje w zakresie systemów elektrycznych i energetycznych dla cyfrowych urządzeń 

multimedialnych; 
k) Doświadczenie we wdrożeniu systemów typu audioguide i technologii multitouch (dotykowych 

technologii interaktywnych); 
l) Wiedzę z zakresu: optyki, podstaw elektroniki, informatyki, zarządzania systemami cyfrowymi. 

 
Ad I) Wymagania dot. pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń:  
 
a) minimum 5–letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia analiz kosztów, 
sporządzania sprawozdań, prowadzenia obmiarów i rozliczeń robót budowlanych, w tym dla minimum 1 
(jednego) kontraktu zakończonego Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym,  obejmującego 
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie wpisanego do rejestru 
zabytków,  o wartości kontaktu min. 40 mln zł brutto. 
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UWAGA:  

1) Wykaz przedstawionych osób (załącznik nr 6 do siwz) przez Wykonawcę winien zawierać informację na 

temat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakres wykonywanych przez nie 

czynności.  

2) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę jednocześnie funkcji Kierownika Zespołu i funkcji 

któregoś z w/w ekspertów.  

3) Osoby wskazane do pełnienia  w/w funkcji winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub mieć 

zapewnioną obsługę w zakresie bieżącego tłumaczenia profesjonalnego tłumacza.  

 

 
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.  
 
a) Wykonawca winien  posiadać środki finansowe własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 
300. 000,00 zł  
 
b) Wykonawca winien wykazać, że osiągnął w każdym z 3 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzonej 
działalności jest krótszy w tym okresie, średnioroczny przychód z działalności podstawowej na minimum 
1.000.000 zł   

 
c) Wykazać wskaźnik płynność finansową w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (rozumianych jako lata 
2010, 2011, 2012), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie mniejszą niż 
w wysokości 1,8, liczoną zgodnie ze wzorem: 
WSPF  = (aktywa bieżące – zapasy – rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania bieżące  

gdzie: 
- aktywa bieżące należy rozumieć jako aktywa obrotowe 
- rozliczenia międzyokresowe należy rozumieć jako rozliczenia krótkoterminowe  
- zobowiązania bieżące należy rozumieć jako zobowiązania krótkoterminowe 

 
2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII, 
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1, 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez niego 
oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w dziale IX niniejszej siwz. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi 
jednoznacznie wynikać, iż postawione przez Zamawiającego warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów z rozdziału IX siwz.  

5. 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, 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 I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 
ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia stosownych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 231).  
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1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust.1 ustawy Pzp a określonych w dziale VIII niniejszej siwz, Zamawiający żąda złożenia następujących 
dokumentów:  

 
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp (załącznik 

nr 2 do siwz).  

2) Wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 5 do siwz).  

3) Dowody potwierdzające, że wskazane usługi (załącznik nr 5 do siwz), o których mowa w powyższym 
punkcie, zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).  

4) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(załącznik nr 6 do siwz).  

 
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w załączniku nr 6 do 
siwz, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do siwz).  

6) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej, nie wcześniej, niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 
7) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, również  z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz  zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – za ten okres. 

 
2. Jeżeli Wykonawca polega 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, wówczas Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się 
przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawionej, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dotyczącej tych 
podmiotów.  

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących 
dokumentów:  

 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do 

siwz). 

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  
 
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 spółki cywilnej – wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenie Urzędu 
Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków , wystawione oddzielanie na każdego wspólnika, jak 
również odrębne zaświadczenie dot. spółki cywilnej) 
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4) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 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,  
 
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 terminu składania ofert. 

 
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.  

 
7)  Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 

4 do siwz). 

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego dla miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 
6. Poleganie na zasobach innych podmiotów  
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 
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 wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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 wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 
7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP   
 
1)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa: 
1.1. w pkt 3 ppkt 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony, 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 - dokument wystawiony, nie wcześniej, 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony, nie 
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.2. w pkt. 3 ppkt 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osób, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonymi w art. 24 ust. 1 pkt. 4-
8, 10 i 11 ustawy Pzp – dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
1.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt. 2), 3), 4), 5), 6) -  zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  
 
2)  Uwaga – dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
8. Inne Dokumenty:  
 
1) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu do oferty, 
o którym mowa w pkt. 3.2) lub oferta została złożona przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie 
wspólnie, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza.  
3) Formularz ofertowy  (załącznik nr 1 do siwz), 
 
4) Dowód wpłaty wadium. 
 
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

1) Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający przyjmie, 
że wymagania, o których mowa w dziale IX pkt 1.1) – 1.7) mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, 
tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. Dokumenty, o 
których mowa w dziale IX pkt. 1.1) - 1.7) zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań 
postawionych przez Zamawiającego Wykonawcom.  

2) Dokumenty, o których mowa dziale IX pkt. 3.1) – 3.7) składa każdy z Wykonawców występujący wspólnie o 
zamówienie.  
 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w formie 
oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez 
uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców.  

Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu 
zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 
danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie 
rejestrowym, a także informację o zakresie pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 
ustawy Pzp).  

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych 
Wykonawców (Lider).  
 
6) Zamawiający przed popisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej 
współpracę Wykonawców.  
(Dodatkowo umowa regulująca współpracę winna określać: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 
realizacji umowy z Zamawiającym, termin związania umową, na czas nie krótszy niż czas wynikający z umowy 
z Zamawiającym, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy). 
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10. Forma dokumentów:  
1) Wszystkie dokumenty załączone do oferty  (z wyjątkiem pełnomocnictwa, które Wykonawca składa w 
oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) muszą być 
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
(poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane na każdej stronie dokumentu przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w następujący sposób: podpis czytelny, lub pieczęć imienna i 
podpis).  
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 
 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z udzieleniem zamówienia publicznego udziela upoważniony 
przedstawiciel  Zamawiającego:  

 
Kwestie formalne : P. Magdalena Dworzyńska,  e-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl 
 
Kwestie merytoryczne: Wicedyrektor ds. Administracyjno – Technicznych  – P. mgr inż. Janusz 
Szczytkowski, e-mail: janusz.szczytkowski@znio.pl 
 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem na 
numer 71/ 344 85 61 lub e-mailem magdalena.dworzynska@znio.pl.   Każda ze Stron może żądać potwierdzenia 
otrzymania faxu lub maila. 
3. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane 
będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.  
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznie się 
Wykonawcy z treścią pisma.  
5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia 
oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane przez Wykonawców zapytania.  
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 34.500,00 zł. (słownie: trzydzieści 
cztery tysiące pięćset złotych). 

2) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniężnej – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 
100, poz. 1158 z późn. zm).  

3) W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w 
Banku Zachodnim WBK S.A. IV O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242., z dopiskiem – 
„Przetarg nieograniczony DZP-2621-23/2013”. 
Wadium winno być na koncie Zamawiającego, nie później nie przed upływem terminu składania ofert. 
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Dowód (kopia) potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.  

4) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 
 

a) nazwa i adres Zamawiającego; 
b) określenie przedmiotu zamówienia; 
c) nazwę i adres Wykonawcy, 
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:  
Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę 
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że: (nazwa Wykonawcy) w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, lub w 
przypadku kiedy nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 
46 ust. 5 w ustawy Pzp:  
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie,  
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

5) W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć wraz 
z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą.  

6) Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium w formie 
niepieniężnej załączyć do oferty, natomiast oryginał  umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu 
wniesienia wadium”. 

7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 

8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia  
należytego wykonania umowy,  

9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
terminem składania ofert.  

10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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 bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.  

UWAGA:  W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać 
klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności.  
12) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

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

14) W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 
wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia 
umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

Pzp).  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-24/2013 
 

 18

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert. 
3. 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 terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1. Cenę oferty brutto należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do siwz).  
2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich brutto i netto, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
podatku VAT, naliczonym zgodnie z obowiązującymi, w terminie składania oferty, przepisami. Prawidłowe 
ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług.  
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, i 
stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie 
obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszej siwz.  
4. Cena oferty została ustalona na okres ważności umowy i nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy.  
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto obejmującą podatek od towarów i usług.  

 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzach, stanowiących załączniki do siwz. Do oferty powinny 

zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane przez postanowienia siwz wymienione w rozdz. IX 
niniejszej siwz. 

3. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami siwz, tj.: 
a) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma 

nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, dokumenty sporządzone w językach obcych 
muszą być przetłumaczone na język polski. 

b) wszystkie zapisane strony  oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, a wszystkie 
poprawki lub korekty powinny zostać parafowane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, 

c) strony oferty winny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. Całość oferty 
powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, 

d) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 
imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i 
nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, 

e) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę,  

f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  

4. Oferta złożona przez wykonawcę, winna być opisana następująco: 
 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 
o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach  

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez 

kulturę 
 

nie otwierać do 11.02.2014 r. do godz. 9.30” 
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XV. ODRZUCENIE OFERTY 
 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 
6) zawiera błędy  w obliczeniu ceny,  
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

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

 
XVI. MIEJSCE, SPOSÓB  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2014 r. do godz. 9.00 w pok. 102 (sekretariat,) 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław. 
2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do 

siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego 

przed terminem składania ofert. 
Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do pok. 102 (sekretariat) Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław w nieprzekraczalnym terminie 11.02.2014 r. do 
godz. 9.00 a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE” wraz z określeniem: Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 „Pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - 
edukacja przez kulturę.” 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 
terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  o 
złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.  

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

6. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, 
których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podaje kwotę (brutto), 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
1. ilość kopert, które  zostały złożone w postępowaniu 
2. nazwę (firmę) i adres Wykonawców 
3. informacje dotyczące ceny lub ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach 
9. Informacje  wymienione w punkcie   7 i 8  Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu, na ich wniosek. 
10. Protokół wraz z załącznikami, tj: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od 
chwili ich otwarcia.  

11. Nie ujawnione zostaną informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na 
formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.  

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, 
zszyte, oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.  
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XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY  WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1.1  Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

1.2  Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które 

oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w 
zakresie kryterium. 

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
4. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium Cena – 100 
% . 
5. Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona w następujący sposób.: 

 

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1)  Cena  100 % 

 
Kryterium „cena oferty brutto” –  100 % będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez 

Wykonawcę  na  formularzu cenowym. (załącznik nr 1 do siwz) 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 

                        C min 
C   = ---------------------  x  100   
                         C x               

C- liczba punktów uzyskanych za kryterium cena 
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ważnych ofert 
C x – cena oferty badanej 
 
6. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz siwz i uznana została za najkorzystniejszą, tj. uzyskała 
maksymalną liczbę punktów.  

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

9. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego zgodnie z art. 
87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) a w 
przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona.  

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
 
XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 
wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.  
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3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wymaganym terminie lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 

XIX. SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 

Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn  

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Pzp. 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających  lub mogących mieć wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

 
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE  

OFERTY 
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców 

faxem lub mailem podając w szczególności: 
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie 
działanie miało miejsce; 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce; 
d) informację o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 
2) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane mailem do Wykonawców przez 

Zamawiającego.  
3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 
b) na stronie internetowej Zamawiającego – www.oss.wroc.pl 

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5) Przed podpisaniem umowy Wykoanwca winien złożyć: 
a) W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum – umowa regulująca współpracę Wykonawców, 
b) Pełnomocnictwo 
c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności zwiazanej z przedmiotem zamówienia (wraz z opłaconą składką/składkami) 
 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany  jest do wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości  10  % ceny ofertowej zamówienia. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach: 
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych,  
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
4. W przypadku złożenia znwu w formie pieniężnej, kwotę należy wnieść przelewem na konto w Banku 
Zachodnim WBK S.A. IV O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242., z dopiskiem – „Przetarg 
nieograniczony DZP-2621-24/2013”. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta 
została złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane stwierdzenia: 

a) wykaz wszystkich Wykonawców składających ofertę,  
b) o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot 
zamówienia nie został wykonany należycie, 
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c) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w 
punkcie 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z Wykonawców wspólnie wykonujących 
zamówienie, 
d) termin ważności.  

6. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić w całości przed zawarciem umowy.  
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być 
bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.  
8. W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub gwarancji 
bankowych, treść dokumentów winna zawierać zapis zapewniający Zamawiającemu możliwość doręczenia 
Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie 14 dni od terminu upływu ważności gwarancji.  
9.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zapieczenia na jedną lub kilka form.  
11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.  
 
XXII.  ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY, PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI 
DOKONANIA ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY  
 

1. Umowa zostanie  zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik do siwz.  (załącznik nr 8) 
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  
3. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do wszelkich czynności 

związanych z zawieraniem umowy.  
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażona na piśmie pod 

rygorem nieważności w formie aneksu.  
5. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 17  umowy.  
 
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
 
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 – 198 Pzp. 
2. Przesłanki wniesienia odwołania: 
2.1. 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.  
2.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4) odrzucenia oferty odwołującego.  
2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
art. 27 ust. 2. 
 
3.Termin wnoszenia odwołań: 
3.1. Odwołanie wnosi się:  
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
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przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  
 
3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie:  
 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  
 
3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  
 
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
 
3.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku 
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do 
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie:  
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;  
 
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 
zapytania o cenę.  
 
3.5. 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.  
 
3.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 
Dnia 31.12.2013 r. 

 
                                                                Zatwierdził         

             

Dyrektor ZNiO 

                                                                                                                          (-) dr Adolf Juzwenko 
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Załącznik Nr 1 
 
 

Miejsce i data …………………… 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 
o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 

publicznych art. 11 ust. 8  
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - 

edukacja przez kulturę 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 

 

Formularz ofertowy 

 

1. Niniejszą ofertę składa : 

 Nazwa adres 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………..zł 

(słownie): ……………………………………………………………………………………..……….. 

w tym: 

Cena netto: ………………………………………………………………………………….………..zł 

(słownie): ………………………………………………………………………………………..…….. 

Stawka podatku VAT …..…….. %, zgodnie ze stanem prawnym na dzień składania oferty: 

Kwota VAT: ………………….zł 

(słownie): ……………………………………………………………………………………….…….. 
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4. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 
oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść siwz wraz ze 
zmianami i  modyfikacjami siwz. 

2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w 
siwz. 

3. Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w siwz, 
zmianami treści siwz oraz jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami. 

4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje, że Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia 
okoliczności, w wyniku, których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót i z tego tytułu nie 
będzie występował z roszczeniami wobec Zamawiającego.  

5. Wadium w kwocie ……………..…. zostało wniesione w formie: ……………………………………. 

6. Nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium (jeśli dotyczy) ………………………… 

7. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. 
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę spełnia 
wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w siwz, w tym w Załączniku nr A – Opisie przedmiotu 
zamówienia/Załączniku nr 1 do umowy. 

8. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.  

9. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w siwz. 

10. Oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy*  (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom: 

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

11. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez okres wskazany w siwz. 

12. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w 
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

13. Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 

14. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) muszą być oznaczone 
klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

 

 

Data ................................          ..................................................... 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji  
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Załącznik nr 2 

 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 

o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych 
art. 11 ust. 8  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 

przez kulturę 
 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 
 
 
 

Przystępując do udziału  w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w w/w przetargu 

nieograniczonym, oświadczam/my że spełniamy warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 
297 kodeksu karnego. 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 3 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 

o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych 
art. 11 ust. 8  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 

przez kulturę 
 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.  24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.  zm.) 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w w/w przetargu nieograniczonym, 
oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia  mnie/nas  z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 
297 kodeksu karnego. 
 
 

 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 4 
 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 

o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych 
art. 11 ust. 8  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 

przez kulturę 
 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

 
 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w w/w postępowaniu oświadczam, że na dzień składania ofert 
Wykonawca *: 
 
 
    nie należy do grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) 
 
    należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* należy zaznaczyć właściwie przy użyciu znaku X 
 
UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z póź. zm) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 5 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 

o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 

przez kulturę 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
a) przynajmniej dwie (2) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (dla zadań inwestycyjnych zakończonych 
Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym) obejmujące wykonanie robót budowlanych w obiekcie wpisanym do 
rejestru zabytków, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku o wartości kontaktu min. 40 mln zł brutto każda,  
w tym - najmniej jedna (1) z tych usług wykonana została w budynku, dla którego Inżynier Kontraktu przygotował i 
przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, które 
zakończyło się podpisaniem umowy z Wykonawcą – w tym przygotował siwz na wybór Wykonawcy robót budowlanych,  
 
b) przynajmniej jedną (1) usługę, której przedmiotem był nadzór i rozliczenie projektu inwestycyjnego o wartości min. 20 mln 
brutto,  współfinasowanego ze środków zewnętrznych (inne niż środki własne zamawiającego), wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały 
wykonane należycie. 
 
 

Nazwa usługi 

Odbiorca 
(Zamawiający): 

- nazwa  

- Adres 

-  telefon 
kontaktowy 

 

Szczegółowy opis usługi 

Wartość 
kontraktu  

( brutto) 

 

 

Data 
wykonania 

usługi 

    
 

    
 

    
 

 
 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowód potwierdzający należyte wykonywanie wskazanych w tabeli powyżej 
usług. 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 6 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 
o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych 

art. 11 ust. 8  
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 

przez kulturę 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Przewidywana 
funkcja  

(Ekspert) 

Imię i 
nazwisko 

Doświadcze
nie   

Zakres 
wykonywa

nych 
obowiązkó

w 

  

Pełniona 
funkcja 

 

 

Okres 
pełnienia 
funkcji 

Wykształce
nie 

Nr uprawnień 

(jeśli dotyczy) 

 Kwalifikacje 
zawodowe 

Wykonaw
ca 

dysponuje 
osobą * 

Wykonaw
ca będzie 
dysponow
ał osobą** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Kierownik 
zespołu 

 

         

2) Inspektor 
nadzoru w w 

branży 
architektonicznej 

 

         

3) Inspektor 
nadzoru w branży 
konstrukcyjno - 

budowlanej 

 

         

4) Inspektor 
nadzoru w branży 

sanitarnej 

 

         

5) Inspektor 
nadzoru w branży 

elektrycznej 

 

         

6) Specjalista ds. 
zamówień 

publicznych 

 

         

7) Specjalista ds. 
konserwacji 
zabytków 

ruchomych 

 

         

8) Specjalista ds. 
aplikacji 

muzealnych, baz 
danych oraz sieci 
komputerowych 
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w zakresie  
konfiguracji oraz 

eksploatacji 

9) Specjalista ds. 
rozliczeń 

         

 
 
* jeżeli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 10 
** jeżeli Wykonawca będzie dysponował wskazaną w danym wierszu osobą należy w kolumnie nr 11 podać nazwę 
podmiotu, który udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie/a wskazane/ych w 
kolumnie nr 11 podmiotu/ów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji  
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Załącznik nr 7 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-24/2013 

o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 

przez kulturę 
 
 

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 

 

Stosownie do treści § 1 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013  r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być 
składane, oświadczam, że osoby, wymienione w Załączniku nr 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.  
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 
297 Kodeksu karnego 
 
 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji 
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Załącznik  nr A do SIWZ 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

DEFINICJE  
Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, 50-139 Wrocław;  
Wykonawca - oznacza, w rozumieniu ustawy Pzp, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 

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

lub zawarła umowę związaną z realizacją zamówienia. Wykonawcę, który podpisał Umowę z Zamawiającym, rozumie 

się, jako Inżyniera Kontraktu.  
Zamówienie - umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze 

powszechnym, nie mającym charakteru przemysłowego ani handlowego.  
Przedmiot zamówienia - jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu: 

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę.  
Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (Inżynierem Kontraktu);  
Roboty - oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane w ramach kontraktu zawartego z 

wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a 

sa usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2 a 

Dostawy – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, 

najmu, dzierżawy oraz leasingu; 
Projekt – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę, które planowane jest do współfinansowania:  
- ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” 

- ze środków budżetu ZNiO. 
Inżynier Kontraktu (Wykonawca) – oznacza zespół wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb Kontraktu.  
Wykonawca robót – oznacza, w rozumieniu ustawy Pzp, osobę fizyczną, prawną albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

złożyła ofertę i zawarła Kontrakt.  
Kontrakt – oznacza umowę na roboty budowlane, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, zarządzaną 

przez Inżyniera. 

 

 
I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU  Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja 

przez kulturę (SKRÓTOWY OPIS PROJEKTU):    
 
Utworzenie Muzeum Pana Tadeusza zgodnie z opracowaną koncepcją wymaga następujących działań: 

1. Prace budowlane i konserwatorskie - Przebudowę zabytkowego obiektu na cele Muzeum Pana Tadeusza  wraz z 
adaptacją pomieszczeń na skarbiec muzealny 

2. Konserwacja zbiorów 
3. Zakup dostawa i montaż wraz z uruchomieniem: sprzętu i wyposażenia, 
4. Dostosowanie Muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych 
5. Digitalizacja zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania  zdigitalizowanych 

zabytków wraz z danymi 
 

Działanie 1 obejmuje przebudowę budynku wraz z jego infrastrukturą istniejącą  oraz projektowaną do 
potrzeb  planowanego   Muzeum   Pana Tadeusza, w celu jego doposażenia.  Zakres przebudowy:  

1. Przebudowa elementów architektonicznych budynku: 
a) Przebudowa pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku Kiełbaśnicza 5 w celu adaptacji na pomieszczenie 

skarbcowe 
b) Przebudowa pomieszczenia na parterze oficyny z przeznaczeniem na pomieszczenie czytelni  
c) Przebudowa pomieszczenia na poziomie  -1  oficyny na pomieszczenie warsztatów artystycznych 
d) Przebudowa istniejących otworów drzwiowych i witrynowych w celu  do potrzeb organizacji ruchu na nowo 

projektowanych wystawach stałych 
e) Doposażenie obiektu w zabezpieczenia budowlane i mechaniczne o wyższej klasie, według aktualnych wymogów dla 

nowo wydzielonych stref ekspozycyjnych 
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2. Przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych:  
a) Zasilanie centrali uzdatniania wody do generatorów pary, wprowadzonej do obsługi nowych technologii 

projektowanych na wystawach,  w ramach aktualizacji systemów multimedialnych 
b) Zasilanie i oprzewodowanie całego układu wentylacji muzeum w system doposażający istniejący układ w możliwe 

zabezpieczenia przed gwałtownymi zmianami wilgotności w pomieszczeniach 
c) Zasilanie pomieszczenia bezpiecznego na pierwszym piętrze budynku Kiełbaśnicza 5 w celu adaptacji instalacji 

elektrycznej na potrzeby pomieszczenia skarbca muzealnego, zabezpieczającego depozyt szczególnie cennych 
eksponatów – takich jak rękopis Pana Tadeusza 

d) Zasilanie pomieszczenia atrium na potrzeby wystaw  multimedialnych  planowanych w  jego kubaturze 
e) Przebudowa układu sygnalizacji pożarowej (SAP) na potrzeby planowanej przebudowy  

i adaptacji pomieszczeń, doposażenie istniejącego systemu w urządzenia o najwyższych standardach 
f) Przebudowa systemu sygnalizacji antywłamaniowej, doposażająca istniejący układ  

w urządzenia o najwyższych standardach 
 

3. Przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych: 
a) Instalacja centrali uzdatniania wody na potrzeby działania generatorów pary jako nowej technologii – stanowiącej 

medium dla nośnika projekcji 
b) Wyposażenie całego układu wentylacji muzeum w system zabezpieczający przed  gwałtownymi zmianami wilgotności 

w pomieszczeniach – niezbędny dla bezpieczeństwa planowanych do ekspozycji obiektów zabytkowych 
c) Przebudowa  pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku Kiełbaśnicza 5 w celu adaptacji instalacji klimatyzacyjno 

– wentylacyjnej na potrzeby  pomieszczenia skarbca muzealnego zabezpieczającego depozyt szczególnie cennych 
eksponatów – takich jak rękopis Pana Tadeusza. 

d) Dostosowanie instalacji klimatyzacyjno- wentylacyjnej i wodno – kanalizacyjnej, do wymagań nowych technologii 
wprowadzonych do wystawy (generatory pary wodnej, urządzenia klimatyzacji precyzyjnej dedykowane do gablot 
ekspozycyjnych dla szczególnie cennych obiektów muzealnych). 

 
4. Dostosowanie budynku Muzeum do wymogów bezpieczeństwa eksponowania planowanych obiektów muzealnych:  

a) Zabezpieczenie ppoż przestrzeni wystawienniczych dla szczególnie cennych obiektów i adaptowanego pomieszczenia 
skarbcowego - systemami  gaszenia gazem 

b) Zabezpieczenie przestrzeni wystawienniczych i adaptowanego pomieszczenia skarbcowego, przed włamaniem 
c) Wydzielenie przeciwpożarowe i zabezpieczenie przeciwwłamaniowe drogi ewakuacji najcenniejszych zbiorów do 

adaptowanego pomieszczenia skarbcowego 
d) Utworzenie modułowego pomieszczenia skarbcowego o najwyższych standardach zabezpieczeń wraz z wbudowanym 

sejfem dedykowanym do deponowania najcenniejszego obiektu - rękopisu Pana Tadeusza. 
 

Na potrzeby wystaw multimedialnych zaprojektowano specjalne generatory pary umożliwiające wyświetlenie 
na strumieniu pary emitowanego przez rzutnik obrazu. Projektowane urządzenia będą wytwarzały cienką strugę 
strumienia parowego o określonych wymiarach (w zależności od wielkości urządzenia) na której będzie możliwe 
wyświetlenie generowanego przez rzutnik obrazu. 

Do każdego z projektowanych urządzeń doprowadzona została woda uzdatniona oraz zaprojektowano system 
odbioru skroplin.  

W celu ograniczenia wpływu wahań wilgotności powietrza zewnętrznego na wilgotność  
w salach muzealnych, zaprojektowano wyposażenie istniejących central wentylacyjnych w dodatkowe komory 
mieszania. Zabudowa komór mieszania pozwoli na większą stabilizację parametrów powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń muzeum. Dodatkowo zabudowanie komór mieszania będzie umożliwiało wykorzystanie powietrza 
recyrkulowanego na potrzeby wentylacji podczas kiedy nie odbywają się wystawy lub muzeum jest zamknięte. 

Z uwagi na konieczność ograniczenia wahań temperatur w pomieszczeniach muzealnych zlokalizowanych od 
strony rynku zaprojektowano montaż dodatkowych nagrzewnic eklektycznych o mocy 2 kW na istniejących Klima-
konwektorach. 

Zaprojektowano również montaż dodatkowych czujników temperatury w pomieszczeniach wystawienniczych 
w celu lepszej kontroli temperatury w całym pomieszczeniu. Istniejący układ BMS zostanie tak zmodyfikowany by 
umożliwić odczyty wielu czujników temperatury w jednym pomieszczeniu oraz jej uśrednienie. Pomiar temperatury w 
kilku reprezentatywnych miejscach pomieszczenia pozwoli na precyzyjniejszą kontrolę temperatury w całym 
pomieszczeniu.  

Zaprojektowano doposażenie centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia wystawiennicze w chłodnicę 
freonową o większej mocy chłodniczej. Dobrano agregat jest w wersji wyciszonej tak by nie pogorszyć obecnie 
panujących warunków akustycznych.  

Dla pomieszczeń bez stałych zysków wilgoci (brak generatorów pary)  nawiewane centralą powietrze może 
być zbyt suche. Dodatkowo dla części eksponatów zaleca się większe wilgotności powietrza. W związku z tym 
zaprojektowano montaż czterech lokalnych nawilżaczy powietrza montowanych na istniejących kanałach 
wentylacyjnych. Dzięki nawilżaczom możliwe będzie lokalne podniesienie wilgotności w wybranej grupie 
pomieszczeń tak by możliwa była wystawa eksponatów która wymagają wyższej wilgotności powietrza. 
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Wydzielenie w muzeum pomieszczenia bezpiecznego wymaga zapewnienia niezależnego układu 
klimatyzacyjnego zapewniającego utrzymanie warunków klimatycznych w tym pomieszczeniu. 

Celem wydzielenia pomieszczenia bezpiecznego w muzeum jest konieczność zapewnienia dla eksponatów 
muzealnych miejsca o stabilnych warunkach klimatycznych nawet podczas sytuacji wyjątkowych takich jak pożar czy 
brak zasilania. 

W tym celu do obsługi pomieszczenia zaprojektowano dwie szafy klimatyzacji precyzyjne  
o mocy 10.5 kW każda zapewniające utrzymanie odpowiednich warunków temperaturowych oraz wilgotności. 

Zmiana charakteru pomieszczeń oficyny południowej na poziomie -1 powoduje konieczność utrzymania 
temperatury zapewniającej komfort termiczny w okresach o niższych temperaturach zewnętrznych. Charakter 
pomieszczenia atrium wymusza konieczność zastosowania wydajnego systemu ogrzewania jednocześnie w minimalny 
sposób ingerującego w zabytkowy charakter pomieszczenia . 

Zaprojektowano montaż elektrycznych promienników ciepła montowanych na ścianach atrium które to 
zostały tak dobrane by w minimalny sposób ingerować w charakter zabudowy. 

Dodatkowo projektuje się montaż pionowej kurtyny powietrznej w bramie wjazdowej (w miejscu kurtyny 
wiszącej w bramie od strony ulicy Kiełbaśniczej) tak by zapewnić możliwość wjazdu przez te bramę samochodów 
dostawczych. 

 
Utrzymanie parametrów w gablotach wystawienniczych  

Zaprojektowano urządzenia gwarantujące utrzymanie odpowiednich warunków wilgotności powietrza w zamkniętych 
gablotach muzealnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie wystawianie eksponatów o bardziej 
rygorystycznych wymaganiach pod względem wilgotności powietrza. 
W gablocie, w której znajdować się będzie rękopis Pana Tadeusza, projektuje się urządzenie kontrolujące w sposób 
precyzyjny zarówno wilgotność jak i temperaturę. 
 
Instalacja wodociągowa wody zimnej 

W związku z rozbudową instalacji w budynku o projektory graficzne LDS oraz miejscowe nawilżacze parowe, została 
zaprojektowana instalacja wody zimnej pod w/w urządzenia. 
Przewód wody zimnej należy dopiąć do istniejącej instalacji wody w budynku, następnie doprowadzić do 
pomieszczenia w którym znajdować się będzie stacja uzdatniania wody. Oczyszczona woda ze stacji trafiać będzie do 
projektorów graficznych oraz nawilżaczy parowych. 
 
Instalacja kanalizacyjna sanitarna 

W projektowanym pomieszczeniu SUV w celu odwodnienia posadzki zaprojektowano wpust podłogowy. 
Projektowaną instalację odpływową należy dopiąć do istniejącej instalacji podposadzkowej w budynku. 
 
Instalacja kanalizacyjna skroplinowa 

Odprowadzenie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych oraz projektorów LDS zlokalizowanych w obrębie budynku 
będzie realizowane grawitacyjnie, poziomymi przewodami odpływowymi prowadzonymi w przestrzeni posadzkowej 
lub w warstwach wykończenia posadzki dopiętymi do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej bądź skroplinowej 
budynku.  
 
Oświetlenie ogólne 

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano oświetlenie ogólne z natężeniem dobranym zgodnie z PN-IEC 124664-
1:2003. Pomieszczenia przewidziano oświetlać oprawami fluorescencyjnymi z świetlówkami energooszczędnymi, 
kompaktowymi, metalhalogenowymi oraz żarowymi. We wszystkich oprawach, które tego wymagają należy stosować 
elektroniczne układy zapłonowe. Sale ekspozycyjne zostaną oświetlone zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami 
konserwatorskimi. 
  
Monitoring 

Ze względu na adaptację wybranych pomieszczeń na cele muzealne, w tym na sale ekspozycji bardzo cennych 
eksponatów oraz skarbiec, konieczna stała się rozbudowa systemu dozoru wizyjnego. Zwiększona zostanie ilość kamer 
na ciągach komunikacyjnych oraz w newralgicznych miejscach strefy muzealnej. Część kamer w strefie muzealnej 
zostanie wymieniona na nowsze, o zdecydowanie lepszych parametrach. Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
stawianym zabezpieczeniu muzeów oraz korzystając z ogromnego postępu technologicznego, zastosowane zostaną 
kamery HD obsługiwane przez rejestratory nagrywające w czasie rzeczywistym. Kamery będą wspomagać ochronę 
szczególnie w godzinach pracy muzeum.   
 

5. Dostosowanie budynku Muzeum do wymogów bezpieczeństwa eksponowania planowanych obiektów muzealnych:  
a) Zabezpieczenie ppoż przestrzeni wystawienniczych dla szczególnie cennych obiektów i adaptowanego pomieszczenia 

skarbcowego - systemami  gaszenia gazem. 
b) Zabezpieczenie przestrzeni wystawienniczych i adaptowanego pomieszczenia skarbcowego, przed włamaniem. 
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c) Wydzielenie przeciwpożarowe i zabezpieczenie przeciwwłamaniowe drogi ewakuacji najcenniejszych zbiorów do 
adaptowanego pomieszczenia skarbcowego.  

d) Utworzenie modułowego pomieszczenia skarbcowego o najwyższych standardach zabezpieczeń wraz z wbudowanym 
sejfem dedykowanym do deponowania najcenniejszego obiektu -rękopisu ,,Pana Tadeusza”. 

 
 

Działanie 2 obejmuje konserwację obiektów przeznaczonych do różnych form eksponowania w Muzeum 
Pana Tadeusza, w tym: 
1) konserwację i wykonanie szkatuły hebanowej na rękopis Pana Tadeusza, 
2) konserwację 6  szt. obrazów olejnych,  
3) konserwację zabytków bibliotecznych (czasopism i starych druków). 
 
Ad 1)  

Szkatuła hebanowa do przechowywania rękopisu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Wykonana jest z 
drewna hebanowego, kości słoniowej, rytowana i rzeźbiona, wym.: 48,5 x 37,5 x 19,5. 

Szkatuła ozdobiona płaskorzeźbami rytowanymi w kości słoniowej. Na ścianach bocznych reliefy, 
wykonane wg rysunków Juliusza Kossaka, przedstawiające sceny z poematu: Polonez, Koncert Wojskiego, Bitwa, 
Grzybobranie. Na wieku szkatuły znajduje płaskorzeźba z portretem Adama Mickiewicza, wg medalionu Davida 
d’Angers. Dzieło Józefa Brzostowskiego, 1873. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, rkps 6932. 

Wstępnie opracowana ekspertyza stanu zachowania szkatuły wskazuje na konieczność konserwacji 
obiektu oraz zawiera wykaz uszkodzeń i ubytków zabytku m.in.:  dno kasety jest pęknięte wzdłuż dłuższego boku 
prostokąta przez warstwę drewna i obłogu hebanowego, pęknięcie spowodowało wysunięcie dna poza obrys 
krawędzi ornamentu. 
Brak wielu elementów skrzyni min: trzech fragmentów gzymsu ozdobnego u podstawy w narożach kasety, 
czterech figur pełnoplastycznych z kości słoniowej w narożnikach kasety, trzech fragmentów ornamentu w 
narożnikach górnej krawędzi kasety. Wypaczone elementy tworzące narożniki (płytki hebanowe). 

Krawędź wieka szkatuły od frontu z wyraźnym ubytkiem drewna. Brak listwy gzymsowej wokół wieka 
kasety z wyjątkiem jednego z krótszych boków oraz fragmentu na boku dłuższym od frontu. Brak ozdobnego 
elementu hebanowego na łączeniu płytek z kości słoniowej na krótszym boku wieka. Brak fragmentów ornamentu 
roślinnego na dwóch z czterech płytkach hebanowych umieszczonych na płaszczyźnie wieka. 

Mała płytka z kości słoniowej z wygrawerowanym nazwiskiem autora i datą pęknięta  
w dwóch miejscach i lekko zdeformowana. Pęknięta wzdłuż słojów płyta tworząca płaszczyznę wieka, pod 
nałożonymi ornamentami i płytkami z kości słoniowej. Rozeschła lub spękana jedna  
z nóżek. 

 
Opracowany wstępny program konserwatorski przewiduje m.in.  
 

1) Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne drewna. 
2) Przy założeniu,  że dno kasety zostanie zdemontowane: pęknięcie zostanie sklejone klejem stolarskim przez 

ściśnięcie wzdłużne ściskami stolarskimi. Jeżeli ten zabieg nie przyniesie pożądanych efektów lub będzie 
niemożliwy, pęknięcie zostanie wypełnione odpowiednio dobranym kawałkiem drewna tego samego gatunku 
i w podobnym odcieni 

3) Po naprawie dno kasety zostanie zamontowane w całość konstrukcji przy użyciu oryginalnie  zastosowanych 
technologii (prawdopodobnie wykorzystano kołki drewniane  łącząc  newralgiczne punkty konstrukcji. 

4) Rekonstrukcja (dorzeźbienie) brakujących fragmentów listew gzymsowych wokół podstawy oraz na 
krawędziach wieka. Zostaną one wpasowane dokładnie w istniejące ubytki. 

5) Uzupełnienie ubytku drewna na krawędzi wieka. 
6) Montaż i dopasowanie listew gzymsowych do wieka oraz dolnej krawędzi skrzyni. 
7)  Rekonstrukcja brakujących fragmentów w plakietach hebanowych na wieku i obrzeżach kasety. 
8) Wypaczone plakiety z kości słoniowej z wieka nie będą prostowane ani w żaden sposób dopasowywane. Kość 

słoniowa ulega naturalnej deformacji i ewentualne prostowanie nie przynosi efektów w dłuższym okresie. 
9) Rekonstrukcja (wytoczenie) brakujących elementów nóżek podstawy kasety oraz montaż do całości. 
10) Do wykonania wszelkich elementów rekonstruowanych będą użyte materiały zgodne  

z oryginalnymi, heban w odpowiednim kolorze i odcieniu, inne gatunki drewna, kość słoniowa. 
11) Przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz projektów brakujących figur na czterech   narożach kasety. 
12)  Wykonanie modeli w żywicy syntetycznej rekonstruowanych figur oraz dopasowanie w formie i kształcie do 

całości obiektu. 
13) Rekonstrukcja (wyrzeźbienie) w kości słoniowej. 
14)  Montaż do skrzyni na kołki drewniane i klej stolarski. 

 
Ad 2)  

Niniejsze działanie obejmuje: 
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• konserwację 3  szt. obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które przed wojną 
stanowiły własność Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Obecnie znajdują  
w depozycie ZNIO i za zgodą Dyrektora Muzeum Narodowego Mariusza Hermasdorfera (pismo z 17 września 
2013), mogą zostać poddane konserwacji, a równocześnie pozostaną w depozycie Zakładu do 2026 r., a tym 
samym będą mogły być prezentowane w Muzeum Pana Tadeusza przez przynajmniej okres 10 lat.   
Dzieła te doskonale wpisują się w projekt aranżacji Muzeum Pana Tadeusza. Portret Anny  
z Cetnerów stanowi świetny przykład preromantycznego wizerunku, Portrety: naczelnika Tadeusza Kościuszki i 
generała Franciszka Woyny, na  wystawie stałej ilustrować będą polskie dążenia do niepodległości.  Stan 
zachowania dzieł nie pozwala w chwili obecnej na ekspozycję, dlatego muszą zostać poddane zabiegom 
konserwatorskim. 

Program prac konserwatorskich obejmuje min.:  
1. Wyjęcie malowidła z ramy 
2. Oczyszczenie z luźnych zabrudzeń  
3. Zdjęcie malowidła z krosna 
4. Oczyszczenie odwrocie 
5. Oczyszczenie lica 
6. Usunięcie warstwy pożółkłego werniksu. 
7. Usunięcie ewentualnych, zmienionych kolorystycznie retuszy 
8. Impregnacja 
9. Werniksowanie 
10. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej – punktowanie metodą naśladowczą 
11. Werniksowanie końcowe 
12. Ponowna oprawa 

 
• konserwację 3 obrazów olejnych ze zbiorów Lwowskiej Galerii Narodowej,  

Wytypowane przez kuratora Muzeum obrazy stanowiące obecnie własność Lwowskiej Narodowej  Galerii Sztuki, 
oraz zostaną przekazane, w ramach długoterminowej umowy wypożyczenia, do Zakładu w celu ekspozycji na 
wystawie stałej, co pozwoli na ich prezentację w Muzeum do co najmniej do 2021 r.  
Obrazy doskonale wpisują się w charakter ekspozycji projektowanego Muzeum.  Portret Katarzyny Starzeńskiej, 
słynnej romantycznej  piękności zwanej  La Gabrielle,  pędzla jednego 
 z najwybitniejszych twórców epoki, François Gérarda, stanowić będzie prawdziwą ozdobę wystawy  i atrakcję dla 
zwiedzających.  

Obraz Franciszka Kostrzewskiego, „Pan Tadeusz” (Niedźwiedź mospanie), ilustrujący znaną  
z poematu scenę polowania na niedźwiedzia, adekwatnie wpisuje się w charakter  wystawy i stanowi świetny  
przykład malarskiej  reperkusji literackiego dzieła. 
Romantyczny „Pejzaż o zachodzie słońca” Carla Friedricha Schinkla, jednego z najwybitniejszych twórców 
malarstwa romantycznego, stanowi wspaniały przykład  krajobrazu romantycznego, niezbędny element ilustrujący 
epokę prezentowaną w Muzeum. 
Walorem szczególnych ww. dzieł,  jest ich proweniencja z przedwojennych polskich zbiorów. Nie były one także 
dotychczas były prezentowane we Wrocławiu,  co winno podnieść atrakcyjność wystawy stałej Muzeum.  
Stan zachowania dzieł nie pozwala w chwili obecnej na ekspozycję, dlatego muszą zostać poddane zabiegom 
konserwatorskim. 
 
 Program prac konserwatorskich obejmuje min.:  
1. Wyjęcie malowidła z ramy 
2. Oczyszczenie z luźnych zabrudzeń 
3. Zdjęcie malowidła z krosna 
4. Oczyszczenie odwrocie 
5. Podklejenie odspojonych fragmentów zaprawy 
6. Oczyszczenie lica 
7. Usunięcie warstwy pożółkłego werniksu 
8. Usunięcie ewentualnych zmienionych kolorystycznie retuszy 
9. Impregnacja 
10.  Uzupełnienie ubytków zaprawy 
11.  Wzmocnienie brzegów podobrazia, zastosowanie lokalnych sklejeń, uzupełnień i wzmocnień płótna – 

ewentualny dublaż płótna 
12. Izolacja uzupełnień 
13. Napięcie malowidła na nowe krosna wraz z przeniesieniem wszystkich nalepek 
14. Werniksowanie 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-24/2013 
 

 38 

15.  Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej – punktowanie metoda naśladowczą 
16. Werniksowanie końcowe 
17. Ponowna oprawa 

 
Ad 3)  

Do konserwacji wytypowane zostały czasopisma wileńskie z pierwszej połowy XIX wieku: "Dziennik 
Wileński"  (51 woluminów) i "Tygodnik Wileński" (14 woluminów).  

Oba te pisma odegrały bardzo ważną rolę w twórczości Adama Mickiewicza, jako miejsce jego debiutu 
literackiego („Tygodnik Wileński” z 1818 r.), oraz pierwodruku „Świtezianki” w 1822 r. , utworu, który następnie 
znalazł się w I tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza, dzieła uważanego za początek polskiego romantyzmu.  

Konserwacja tych tytułów pozwoli na cykliczną (zgodnie z konserwatorskimi zaleceniami) ich 
prezentację na wystawie stałej w powstającym Muzeum Pana Tadeusza, a także umożliwi wykonanie digitalizacji 
w technice 2D, co pozwoli na ich atrakcyjne wykorzystanie w stanowiskach multimedialnych. Zaznaczyć należy, 
że konserwacją zostają objęte wszystkie posiadane przez Ossolineum roczniki tych pism. 

Ponadto wskazano do konserwacji dwa stare druki wydane w 2. połowie XVIII wieku: Der Dianen Hohe 
und Niedere Jagd Geheimnisse JohannaTänzera oraz Skład Abo Skarbiec Znakomitych Sekretów Oekonomiey 

Ziemianskiej Jakuba Kazimierza Haura.  
Starodruki są bogato ilustrowane miedziorytami ręcznie kolorowanymi i drzeworytami.  

W czasopismach występują miejscami tablice, pojedyncze składane plany i mapy, ilustracje wykonane różnymi 
technikami – od rysunków piórkiem, przez odbitki graficzne, drukowane, czasem ręcznie kolorowane. 

Przedmiotem konserwacji będą obiekty drukowane na papierze czerpanym, w formie kodeksów, z 
oprawami pochodzącymi z XIX-XX wieku. Część z nich – w tym również dwa starodruki – jest przeoprawionych 
w okresie powojennym w proste, nieładne oprawy typu półskórek lub półpłótno. Oryginalne oprawy czasami 
zostały w tych obiektach zachowane fragmentarycznie w postaci grzbietów wyciętych i naklejonych na nowe, 
często nie kompatybilne podłoże (dosyć powszechnym zwyczajem było naklejanie skóry na płótno). Zachowane 
oryginalne oprawy są na ogół typu półskórek, część z nich z ozdobnymi złoceniami i tłoczeniami na grzbiecie, z 
ręcznie wykonywanymi wzorzystymi papierami obleczeniowymi – marmurkowymi karagenowymi i olejnymi,  
klajstrowymi, stemplowymi czy nakrapianymi. Krawędzie bloków czasopism są często marmoryzowane lub 
nakrapiane farbą. Kilka egzemplarzy „Dziennika Wileńskiego” posiada exlibrisy rodziny Branickich z Suchej oraz 
na przedniej okładce super exlibris Biblioteki Mieleszko-Maliszkiewiczów.  

 
Program prac konserwatorskich obejmuje:  

1) dezynfekcię,  
2) demontaż,  
3) oczyszczanie zabrudzeń,  
4) usunięcie plam i zacieków na papierze,  
5) sprawdzenie odporności atramentów i tuszy na wodę,  
6) kąpiele,  
7) odkwaszenie papieru,  
8) wzmacnianie strukturalne papieru,  
9) uzupełnianie ubytków,  

10) sklejanie rozdarć, podklejanie partii osłabionych,  
11) prasowanie kart, złożenie składek, montaż plansz, grafik i innych wymontowanych elementów, 
12) prace introligatorskie, 
13) konserwacja oryginalnych opraw XIX-wiecznych czasopism, 
14) montaż okładek, 
15) wykonanie opakowań ochronnych.   

 
Działanie 3 obejmuje; 

• wyposażenie muzeum na trwale związane z budynkiem, 
• wyposażenie muzeum w projektowane elementy ruchome. 
• produkcję ekspozycji. 

 
Wyposażenie muzeum na trwale związane z budynkiem obejmuje: 

a) wykonanie, dostawę i montaż in situ systemu ekspozycyjnego umożliwiającego eksponowanie muzealiów zgodnie z 
wytycznymi konserwatorskimi dla poszczególnych obiektów, 

b)  wykonanie, dostawę i montaż in situ elementów stałego wyposażenia Muzeum (zabudowa przestrzeni dziecięcej i 
wybranych obszarów sal ekspozycyjnych w projektowane elementy aranżacji Muzeum), 

c) wykonanie, dostawę i montaż in situ elementów plastycznych aranżacji wystaw na trwale związanych z ekspozycją, 
d) dostawę i montaż  elementów systemu multimedialnego na trwale związanych z budynkiem. 

 
Wyposażenie muzeum w projektowane elementy ruchome obejmuje: 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-24/2013 
 

 39 

a) zakup, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń systemu multimedialnego, udostępniającego szerokiej publiczności 
zdigitalizowane i opracowane merytorycznie i graficznie obiekty muzealne,  

b) zakup, dostawę i montaż elementów ruchomego wyposażenia (wyposażenie sal edukacyjnych  
i warsztatowych, sali kinowej, strefy wejściowej do Muzeum, stref obsługi ruchu, czytelni, przestrzeni wystaw 
czasowych, pomieszczeń pomocniczych Muzeum). 
 
Produkcja ekspozycji obejmuje: 

a) system informacji wizualnej wystawy, 
b) montaż in situ eksponatów i elementów scenograficznych wystawy. 

 
Proponowany sprzęt i wypoże spełnia wszelkie wymogi konserwatorskie dla warunków eksponowania 

obiektów muzealnych.  
 
Zgodnie z § 258-264 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 
poźn. zm.) zmianami, materiały użyte w projekcie ekspozycji są niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające 
pod wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniają ognia. 

 
Działanie 5 obejmuje: 

• digitalizację zbiorów własnych, przeznaczonych do udostępnienia na projektowanych stanowiskach ekspozycyjnych w 
Muzeum Pana Tadeusza,  

• utworzenie systemu udostępniania i przechowywania zdigitalizowanych zabytków wraz z danymi.  
 
Obiekty wytypowane do digitalizacji pochodzą ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, część z 

nich była kolekcjonowana w ostatnich latach na potrzeby ekspozycji. Wytypowane obiekty to zarówno rękopisy, stare 
druki oraz opracowania zwarte i ciągłe, ale także obrazy, grafiki, rysunki, fotografie, liczne dokumenty, monety, 
ordery i pieczęcie. Eksponaty planowane do digitalizacji będą umieszczone w stanowiskach multimedialnych 
rozmieszczonych w muzeum i poprzez różnorodną formę ich digitalizacji oraz osadzenie ich w realiach historycznych, 
kulturowych i artystycznych mają zarówno pogłębić wiedzę zwiedzających, ale także w sposób plastyczny przenieść 
widzów w epokę przybliżaną w Muzeum. Ponadto zdigitalizowane obiekty będą cyklicznie zamieszczane na stronie 
internetowej Muzeum i stale aktualizowane, aby pokazać szerokie spektrum epoki.  

Dla każdego obiekty dobrana będzie właściwa technologia digitalizacji: Skan 2D, Skan 3D, Fotografia, 
fotografia makro (gigapiksele), skan wiekoformatowy. 

Wraz z wdrożeniem procesu digitalizacji, który prowadzi do pozyskania cyfrowych reprezentacji obiektów, 
czyli cyfrowej dokumentacji wizualnej, jak również cyfrowej wersji niezbędnych informacji opisowych związanych z 
prezentowanym obiektem, czyli różnego rodzaju metadanych – takich jak muzealne metryki dokumentu wraz z 
poszerzoną notą merytoryczną – stworzony zostanie wyjątkowy w skali kraju system udostępniania zgromadzonej 
kolekcji muzealnej osadzonej w prezentacjach multimedialnych, które nadają prezentowanym materiałom szeroki 
kontekst kulturowy i historyczny.  

Planowana digitalizacja będzie dla obiektów muzealnych nie tylko nowoczesnym instrumentem 
dokumentacji, promocji obiektu, ale także przez fakt stworzenia nowoczesnych stanowisk, w których będą 
udostępniane, wzbogaci kontakt z nimi o nowe wymiary. 

Planowana digitalizacja będzie dla obiektów muzealnych nie tylko nowoczesnym instrumentem 
dokumentacji, promocji obiektu, ale także przez fakt stworzenia nowoczesnych stanowisk projektowanego systemu , w 
których będą udostępniane, wzbogaci kontakt z nimi o nowe wymiary. Planowana digitalizacja obiektów ma 
doprowadzić do takiej formy ich ekspozycji, która pozwali każdej osobie na jej przyjazny odbiór. W ramach naszych 
działań planowana jest digitalizacja 3D (prawdopodobnie według nowatorskiego systemu trójwymiarowej digitalizacji 
obiektów muzealnych pozwalającej na oddanie nie tylko formatu danego obiektu, ale także odtworzenia struktury 
materiału i praktycznie utworzenia kopii zabytku poddanego skanowaniu). Ponadto wybrane obiekty będą wyposażone 
w opis audio-deskrypcyjny, umożliwiający ich lepszy odbiór przez osoby z dysfunkcją wzroku jak również 
poszerzający prezentowane treści dla wszystkich zwiedzających w ramach projektowanego systemu udostępnienia 
danych.  

Ponadto w zakres prac digitalizacyjnych zostały włączone eksponaty pochodzące z innych instytucji 
muzealnych w kraju i zagranicą, wypożyczane na ekspozycję stałą. Na wykonanie kopii tych obiektów w technice 2D i 
3 D i ich wykorzystanie w aplikacjach multimedialnych Ossolineum uzyskało pisemną zgodę właścicieli. 
 
II. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO.  
 
1. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy (Inżynierowi Kontraktu), na czas trwania umowy, kopie 
następujących dokumentów:  
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1) Dokumentację Projektową  (Projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary robót).  

2) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i 
znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na prawidłową realizację umowy.  
 
III TERMINY DLA PROJEKTU, UMOWY, KONTRAKTU.  

Zgodnie z § 2 umowy.  

IV ZAKRES PRAC I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.  
 
Przedstawiony poniżej wykaz zadań Inżyniera Kontraktu nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności i 
zadań, które będą konieczne wg uznania Inżyniera do prawidłowej realizacji  Kontraktu na roboty oraz zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem.  
 
1. Ogólne zadania Inżyniera Kontraktu.  
 

1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy Robót.  

2) wdrożenie informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrolę nad Kontraktami 
oraz ich realizacją w oparciu o dokumentacje przetargowe oraz harmonogram rzeczowy i finansowy oraz 
udostępnienie systemu pracownikom wskazanym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące systemu i procedur 
rozliczania Robót - opisano w załączniku A do siwz - Opis Przedmiotu zamówienia – Rozdział IV pkt. 5 ppkt. 12; 

3) Udział w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postepowania/ń o udzielenie zamówienia/ń 
publicznego/ch na wybór Wykonawcy/ów:  

a) wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich 

b)  wyposażenie w sprzęt i urządzenia 

c) digitalizacja zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania  zdigitalizowanych 
zabytków wraz z danymi 

 
d) promocja Projektu według wymogów wynikających z właściwych wytycznych związanych z finansowania 

Projektu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-
2014  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

3.1) Wykonawca zobowiązany będzie: 

1) do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej/ych., tj.: 

a) ogłoszenie o zamówieniu,  

b) kompletna siwz wraz z załącznikami i projektem umowy, 

c) wszelkich  niezbędnych dokumentów wymaganych zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych 

2) do udziału w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postępowania/ń o udzielenie 
zamówienia/ń publicznego/ch zakończonych podpisaniem umowy/ów z Wykonawcą/mi) zgodnie z wymogami 
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.  

3) do uczestnictwa w ewentualnych odwołaniach do KIO na etapie postepowania/ń o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

4) do udziału w przeprowadzeniu postępowania/ń na ewentualne roboty dodatkowe i/lub uzupełniające.  

3.2) UWAGA: 

1) Wybór trybu oraz ilości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (Kontraktów) zostanie 
uzgodniony przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu.  

2) Jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury/r przetargowej/ych wyboru Wykonawcy/ów, Inżynier 
Kontraktu wykona kolejny raz czynności  związane z wyborem Wykonawcy/ów w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego.  

 
4) Nadzór nad realizacją Projektu ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza oraz projektu zamiennego  „Przebudowy 
istniejącego budynku Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu wraz z oficynami na ekspozycję stałą Muzeum 
Pana Tadeusza” autorstwa Pracowni Projektowej Sowa – Szenk s.c. w trakcie realizacji robót budowlanych, 
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analiza potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do dokumentacji projektowej, zatwierdzanie projektowych 
rozwiązań zamiennych.  

5) Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru ekspertów 
we wszystkich branżach wymaganych prawem dla przedmiotowego Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza we 
Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę oraz inne czynności wynikające ze specyfiki 
realizowanej inwestycji a konieczne do prawidłowego wykonania Projektu.  

6) Prowadzenie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczanie środków inwestycyjnych Zamawiającego pozyskanych na 
realizację inwestycji:  

a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego” 

b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
 
7) Odebranie i weryfikacja projektów wykonawczych sporządzonych przez projektanta w początkowej fazie realizacji 
zamówienia ( z zastrzeżeniem, iż z Inżynierem Kontaktu zostanie podpisana umowa w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia przed odbiorem dokumentacji wykonawczej od Projektanta) 
 
8) Zapewnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, niezbędnych konsultacji prawnych. 
 
 
2. Obowiązki na etapie przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu/ów- zapoznanie się, weryfikacja dokumentacji, 
prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej:  
 

1) Zapoznanie się i weryfikacja dokumentacji projektowej 

2) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej, STWiOR pod katem zgodności z przepisami prawa polskiego i UE, 
możliwości prawidłowego rozliczenia robót oraz sprawdzenia kompletności projektów i aktualności kosztorysów 
inwestorskich, a ponadto wskazanie sposobu uzupełnienia i poprawy, jeśli to będzie konieczne. W przypadku 
wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej wyegzekwowanie od  autora projektu uzupełniającego i poprawek w 
stopniu umożliwiającym przyjęcie jej do dalszej realizacji. Złożenie oświadczenia, że opracowania te są kompletne i 
przydatne Zamawiającemu z punktu widzenia celu, dla którego zostały opracowane, oraz zabezpieczają jego interesy.  

3) wdrożenie informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrolę nad Kontraktami 
oraz ich realizacją w oparciu o dokumentacje przetargowe oraz harmonogram rzeczowy i finansowy oraz 
udostępnienie systemu pracownikom wskazanym przez Zamawiającego.  
 
4) Udział w przeprowadzeniu pod nadzorem i zgodą Zamawiającego postepowania/ń o udzielenie zamówienia/ń 
publicznego/ch na wybór Wykonawcy/ów:  

a ) wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich 

b) wyposażenie w sprzęt i urządzania 

c) digitalizacja zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania  zdigitalizowanych zabytków 
wraz z danymi 

d) promocja Projektu według wymogów wynikających z właściwych wytycznych związanych z finansowania Projektu 
ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

5) Udział w ewentualnych wizjach lokalnych przyszłego placu budowy przez Wykonawców biorących udział w 
postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych.  
 
6) sprawdzenie poprawności obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawców biorących udział w przetargu/ach. 
Sprawdzenie będzie polegało na wprowadzeniu do zintegrowanego systemu informatycznego wdrożonego przez 
Inżyniera  Kontraktu wszystkich pozycji rozliczeniowych stanowiących składowe ceny ofertowej i automatycznie 
wyliczenie prawidłowej ceny. (Inżynier  Kontraktu wprowadzi do systemu listę pozycji rozliczeniowych, 
przewidywane ilości i ceny jednostkowe. System na tej podstawie wyliczy prawidłową cenę oferty. Jeżeli będzie ona 
różna od wskazanej przez wykonawcę Inżynier zaproponuje komisji przetargowej odpowiedni kroki zgodnie z ustawą 
Pzp. Oprócz poprawności obliczeń Inżynier Kontraktu zidentyfikuje ew. rozbieżności w rozbiciu cen ofertowych (inne 
pozycje, ilości niż wskazano w SIWZ itp.) 
 
6) Udział w przygotowaniu, przy udziale Wykonawcy robót i Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Kontrakcie. Pozycje harmonogramu należy wprowadzić do systemu 
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informatycznego Inżyniera w celu późniejszego automatycznego monitorowania zaawansowania poszczególnych 
elementów. System będzie automatycznie wskazywał rzeczywiste ilości i wartości wszystkich składowych 
harmonogramu.  
 
7) Wykonawca winien reagować na pisma Zamawiającego związane z wyjaśnieniami do Instytucji Zarządzającej w 
terminie pozwalającym Zamawiającemu na przygotowanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie przez Instytucję 
Zarządzającą.  
 

3. Obowiązki na etapie realizacji Kontraktu - nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót 
budowlanych:  

1) Kontrola prawidłowości nadzoru autorskiego. Współpraca z Projektantem – kwalifikowanie Nadzoru Autorskiego 
do zapłaty.  

2) Analizowanie potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do dokumentacji projektowej. 

3) W miarę zaistniałych potrzeb uzgadnianie we współpracy z Zamawiającym i w jego imieniu ewentualnych 
zamiennych rozwiązań projektowych w opracowanej na zlecenie Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

4. Obowiązki na etapie realizacji Kontraktu - Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz inne czynności 
wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji,  a konieczne do prawidłowego wykonania Projektu:  

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami, w zakresie wszystkich specjalności, jakie są niezbędne do 
prowadzenia inwestycji w ramach przedmiotowego Projektu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wykonywanie obowiązków inspektorów 
nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, wykonywanie obowiązków 
inwestora zastępczego oraz obiektywne uczestniczenie w realizacji procesu inwestycyjnego.  

2) Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do realizacji 
praw i obowiązków wynikających z kontraktu na roboty budowlane zawartego przez Zamawiającego z Wykonawcą 
Robót wyłonionym w drodze przetargu.  

3) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
4) Monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i 
organizacyjnym, analiza ryzyk oraz eliminacja tych zagrożeń.  

5) Odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach i zagrożeniach, istniejących i 
przewidywanych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub 
działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów.  

6) Przekazanie Wykonawcy robót terenu budowy (przy udziale Zamawiającego) i dokumentacji projektowej.  

7) Uzgodnienie z Wykonawcą robót budowlanych/usług/dostaw harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
inwestycji wraz z oceną poprawności sporządzenia i możliwości realizacji. Przedstawienie harmonogramu do 
akceptacji Zamawiającemu.  

8) Przejęcie od Wykonawcy robót budowlanych opisu procedur prowadzenia robót budowlanych, stosowanych metod 
weryfikacji poprawności ich wykonania oraz raportowania postępów i zagrożeń w ich realizacji.  
 
9) Sprawdzanie poprawności przedłożonych przez Wykonawcę robót ubezpieczeń i gwarancji oraz pisemne 
powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii 
negatywnej.  
 
10) Nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu zgodnie z ich treścią; egzekwowanie 
zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu.  
 
11) Kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu 
budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacja projektową, ofertą Wykonawcy 
robót oraz zawartą umową o roboty budowlane. Bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów 
jakości itp.  

12) Sprawdzenie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących materiałów i urządzeń 
zastosowanych przez Wykonawcę robót, a także (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) zlecenie Wykonawcy Robót 
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wykonania testów jakości tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty, w celu zapobiegania stosowania 
materiałów wadliwych, niezgodnych z kontraktem na roboty lub budzących wątpliwość, co do ich jakości.  

13) Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z 
obowiązującym harmonogramem robót;  

14) Wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej: terenu budowy przed rozpoczęciem robót ( zdjęcia mają 
umożliwić porównanie stanu pierwotnego ze stanem po przejęciu robót), nadzorowanych robót w trakcie ich realizacji 
(w szczególności należy dokumentować wykonywanie robót stałych ulegających zakryciu oraz robót tymczasowych).  

15) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót przepisów p/poż., zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy;  

16) Sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających oraz kontrolowanie wartości wykonanych robót 
podlegających odbiorom częściowym.  
 
17) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzenie w dzienniku 
budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i 
uporządkowanie terenu budowy.  

18) Wstrzymanie dalszego wykonywania wadliwych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;  

19) Uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń. Nadzór nad 
testami i rozruchem.  

20) Wykonywanie razem z Wykonawcą robót, czynności odbiorowych. Sprawdzenie kompletności przedstawianych 
przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego inwestycji.  

21) Sprawdzenie przed odbiorem końcowym kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej (w tym 
dokumentacji projektowej powykonawczej, instrukcji użytkowania pomieszczeń z uwagi na zastosowane materiały i 
funkcjonujące w nich układy wentylacyjno-klimatyzacyjne, instrukcje użytkowania zamontowanego sprzętu) wraz z 
przekazaniem jej Zamawiającemu po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze końcowym.  
 
22) Dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez Wykonawcę oraz w innych wypadkach, gdy 
zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą robót.  
 
23) Współudział w  organizowaniu okresowych comiesięcznych narad koordynacyjnych (co najmniej raz w miesiącu, 
w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron 
(Wykonawca Robót, Inżynier Kontraktu, Inspektorzy nadzoru, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni oficjalni 
obserwatorzy) i sporządzanie protokołów, notatek ze wszystkich narad wraz z listą obecności.  
 

24) Współudział w organizowaniu cotygodniowych narad technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych narad i 
przekazywanie ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 3 dni od dnia narady.  

25) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania 
Zamawiającego o postępach prac nie rzadziej niż raz w miesiącu. Powyższa informacja będzie składana w terminie do 
7 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy i winna obejmować co najmniej:  
a) Opis istotnych czynności i decyzji podejmowanych przez Wykonawcę i osoby występujące po jego stronie.  

b) Informację o postępie rzeczowym prac i robót.  

c) Informacje na temat stanu realizacji inwestycji, w tym informacje o ewentualnych zagrożeniach w realizacji 
inwestycji.  

d) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy oraz uczestników procesu inwestycyjnego,  

e) Dokumentację fotograficzną.  
 
26) Każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego robót zamiennych, w 
tym robót zaproponowanych przez Wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym decyzja o wykonaniu tych 
robót należy każdorazowo do Zamawiającego – Inżynier Kontraktu wydaje polecenie wykonania robót zamiennych 
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-24/2013 
 

 44 

Inżynier Kontraktu przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale przedstawicieli 

Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcy Robót zawierający opis powstałych 

problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót 

zamiennych.  
 
27) Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji Projektu 
w tym: zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego ewentualnych wypadkach naruszenia Prawa 
Budowlanego, ocena wszelkich roszczeń wysuwanych do Zamawiającego przez uczestników procesu inwestycyjnego 
lub osoby trzecie. 
 
28) Uczestnictwo w mediacjach i rozjemstwie w sporach.  

29) Wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu inwestycyjnego w stosunku do innych jego 
uczestników niż wykonawca robót budowlanych (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i 
instytucji itp.).  

30) Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy. Okres gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem zakończenia 
umowy na usługę Inżyniera Kontraktu.  

31) Kontrola jakości wykonanych robót w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji jakości oraz rękojmi 
tj. zgodnie z zamierzeniami Zamawiającego w okresie 36 m-cy od daty zakończenia robót i zatwierdzenia końcowego 
protokołu odbioru, w tym: min. udział w organizowaniu i uczestnictwo w corocznych przeglądach gwarancyjnych, 
nadzór i kontrola przygotowywanie raportów z przeglądów gwarancyjnych - w razie potrzeby – wykonanie czynności 
zmierzających do usunięcia przez Wykonawców stwierdzonych podczas przeglądów wad oraz pomoc prawna w 
przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań gwarancyjnych przez Wykonawcę robót.  

32) Inżynier Kontraktu obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w 
związku z niniejszą umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym.  
 
5. Obowiązki na etapie realizacji Kontraktu – prowadzenie rozliczeń: 
  
1) Przygotowywanie i sporządzanie na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, harmonogramów realizacji 
inwestycji,  dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję.  
2) Sprawozdania i Raporty będą przygotowane na wniosek Zamawiającego w formie zgodnej z wytycznymi 
publikowanymi on-line na stronach internetowych instytucji pośredniczącej/zarządzającej realizacją programów oraz 
zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, 
wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu, Projektu, Wniosku.  
 
3) Monitorowanie postępu rzeczowego Kontraktu na poziomie wymaganym dla Projektu.  
 
4) Sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym faktur i innych dokumentów księgowych 
Wykonawców oraz dokumentów załączonych, stanowiących podstawę zapłaty.  
 
5) Rekomendację Zamawiającemu płatności dla Wykonawców.  
 
6) Przygotowanie materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających 
Wykonawcy za nienależyte i nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty 
został zastrzeżony w Kontrakcie na roboty.  
 
7) Nadzór nad zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
8) Przygotowanie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Skończonych), stanowiącej podstawę rozliczenia robót 
budowlanych oraz podstawę przejęcia inwestycji na majątek.  
 
9) Rozliczenie zadania inwestycyjnego w zakresie nadzorowanych robót budowlanych i usług po ich zakończeniu 
wraz z przygotowaniem danych do protokołów przekazania środków trwałych, w układzie i terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym.  
 
10) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak i po jej zakończeniu Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udziału 
w kontrolach dotyczących projektu, przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, do udostępnienia organom 
kontrolnym Instytucji Zarządzających, będących w jego posiadaniu, dokumentów związanych z przedmiotowym 
zadaniem inwestycyjnym oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez Instytucje Zarządzające 
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- za pośrednictwem Zamawiającego. (oryginały dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem 
odbioru). 
 
11) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco do końcowego rozliczenia projektu  - pełnej 
dokumentacji  (oryginały dokumentów) związanej z realizacją  Projektu, (zgodnej z wytycznymi Instytucji 
zarządzającej),  tj. w szczególności pism, sprawozdań, raportów, wniosków o płatność itp.  w wersji papierowej i 
elektronicznej.  
 
12) Inżynier zapewni zautomatyzowanie procesu rozliczania kontraktów na roboty poprzez wdrożenie systemu 
informatycznego obsługująco kompleksowo tę procedurę. Inżynier przeszkoli pracowników Zamawiającego i 
wykonawców robót w zakresie stosowania systemu oraz będzie udzielał bieżącej wszystkim użytkownikom pomocy w 
korzystaniu z systemu. W tym celu Inżynier wyznaczy kompetentnego konsultanta i przekaże przed zakończeniem 
wdrożenia numer jego telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Konsultant będzie dostępny 8 godzin dziennie w dni 
robocze. 
 
Przed rozpoczęciem wdrożenia Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu informacje o systemie potwierdzającą 
spełnianie wszystkich wymagań opisanych w niniejszym OPZ. (tabela poniżej). Ponadto w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym Inżynier Kontraktu dokona prezentacji tego systemu. Warunkiem rozpoczęcia wdrożenia systemu 
informatycznego przez Inżyniera Kontraktu jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego, potwierdzającej spełnienie 
przez system informatyczny wymogów Zamawiającego.  
Po zainstalowaniu programu Inżynier Kontaktu przeszkoli w zakresie użytkowania systemu - użytkowników 
Zamawiającego oraz wybranych Wykonawców (rozdział IV punkt 6 ppkt. 3-3.2) siwz. 
 
Dodatkowym warunkiem akceptacji systemu przez Zamawiającego będzie wykazanie, że system informatyczny został 
wdrożony przez Inżyniera na minimum 1 inwestycji finansowanej z więcej niż jednego źródła o wartości robót 
budowlanych minimum 20 mln zł netto. 
 
Procedura rozliczania robót musi obejmować następujące etapy: 
 
• złożenie kart postępu wraz załącznikami w formie elektronicznej przez Wykonawcę Robót do Inżyniera, 
wykonawca po zalogowaniu do systemu wybiera wprowadzone wcześniej przez Inżyniera pozycje rozliczeniowe i na 
bieżąco wpisuje ilości robót wykonanych oraz dodaje załączniki. System na tej podstawie automatycznie (bez udziału 
człowieka) generuje karty postępu. 
• weryfikacja kart postępu przez Inżyniera za pośrednictwem wdrożonego zintegrowanego systemu 
informatycznego (inżynier po zalogowaniu do systemu wprowadza uwagi wypełniając odpowiednie pola formularza i 
oznacza kartę jako zatwierdzoną lub odrzuconą). System musi automatycznie rejestrować wprowadzane poprawki i/lub 
uwagi (bez wykorzystywania dodatkowego oprogramowania) i umożliwiać Zamawiającemu ich prześledzenie. 
• automatyczne wygenerowanie przez Wykonawcę zestawienia robót wykonanych wraz ze wskazaniem 
płatności pośredniej – (wyłącznie z wykorzystaniem systemu wdrożonego przez Inżyniera), 
• Weryfikacja i zatwierdzenie zestawienia robót wykonanych przez Inżyniera i automatyczne wygenerowanie 
Protokołu odbioru Robót przez system informatyczny (wyklucza się możliwość jakiejkolwiek ręcznej edycji plików z 
PSP dokonywanej przez człowieka). Protokół ma zawierać zestawienie ilości i wartości robót wykonanych. Po 
wydrukowaniu z systemu informatycznego i podpisaniu przez Inżyniera będzie on podstawą dla Wykonawcy robót 
budowlanych. 
 
Inżynier jest zobowiązany do weryfikacji kart postępu wraz z załącznikami (itp. szkice, plany sytuacyjne, obliczenia 
itp.,) z wykorzystaniem systemu informatycznego. 
 
Inżynier zapewni dostęp do ww. systemu zarówno wskazanym pracownikom Zamawiającego jak i wykonawców. 
Ponadto Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu Protokoły odbioru częściowego i końcowego w formie 
wydruku plików wygenerowanych z systemu (liczba egzemplarzy będzie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Oprócz automatycznego generowania dokumentów rozliczeniowych system informatyczny powinien umożliwić 
wykorzystanie przez Zamawiającego danych wprowadzanych przez wykonawcę i zatwierdzanych przez Inżyniera do 
generowania raportów o postępie rzeczowym robót. Pojęcie automatyczne oznacza bez udziału człowieka, który może 
mieć jedynie rolę inicjującą zdarzenie (wybiera opcję lub przycisk w systemie).  
 
Wymagania dotyczące systemu przedstawiono poniżej: 
 
Specyfikacja celów zastosowania systemu 
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Oznaczenie 
celu 

Opis celu 

CL/01 
rejestrowanie i zarządzanie zmianami w wykazie Cen wprowadzanymi zgodnie z warunkami 
kontraktów 

CL/02 
eliminacja błędów rachunkowych przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych (karty postępu, 
raporty, zestawienia robót wykonanych, protokoły odbioru częściowego i końcowego 
stanowiące podstawę do zapłaty wystawienia i zapłaty faktur wykonawcy robót budowlanych) 

CL/03 
eliminacja błędów wynikających z niespójności danych tj. praca na nieaktualnych wersjach 
dokumentów, błędy przy kopiowaniu i przenoszeniu danych pomiędzy dokumentami itp. 

CL/04 zdalny dostęp do danych dotyczących postępu robót 

CL/05 identyfikowanie zagrożeń związanych z opóźnieniami w rozliczaniu Robót 

CL/06 kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków Inżyniera i Wykonawcy 

CL/07 umożliwienie zautomatyzowania raportowania postępu rzeczowego i finansowego 

 
Wymagane funkcjonalności systemu 
 
Oznaczenie 

funkcjonalno
ści 

Opis funkcjonalności 

FN/01 
obsługa zmian (zarządzanie protokołami konieczności i negocjacji), możliwość przeglądania 
kolejnych wersji kontraktu, automatyczne obliczanie Ceny kontraktowej z uwzględnieniem 
zmian 

FN/02 wspomaganie tworzenia kart postępu wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart 

FN/03 
wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postępu wraz z przechowywaniem 
kolejnych wersji kart i uwag Inżyniera  

FN/04 
automatyczne generowanie zestawienia robót wykonanych w formacie *.xls, (bez tworzenia i 
edycji plików przez człowieka) 

FN/05 

automatyczne generowanie Protokołów odbioru stanowiących podstawę wystawienia faktur 
przez Wykonawcę robót budowlanych. Protokoły mają być generowane w formacie *.xls, (bez 
tworzenia i edycji plików przez człowieka). Wygenerowane automatycznie pliki xls muszą 
zawierać aktywne formuły i być automatycznie sformatowane do wydruku.  

FN/06 
bieżące i automatycznie (bez edycji danych przez człowieka) monitorowanie postępu 
rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych z dokumentów rozliczeniowych 

FN/07 
Zaleca się aby system wysyłał automatyczne raporty e-mail o postępie procedury 
rozliczeniowej – generowane i wysyłane przez system (bez udziału człowieka) 

FN/08 
Możliwość zdefiniowania raportów postępu robót wg wskaźników wymaganych umową o 
dofinasowanie lub innych. Wartości wskaźników muszą być automatycznie aktualizowane 
wraz z procedurą rozliczania robót.  

FN/09 
Automatyczne generowanie raportów postępu na każde żądanie – Zamawiający lub 
inżynier po zalogowaniu do systemu otrzymuje bieżący stan zaawansowania robót 
ukończonych oraz robót w toku (zakończonych lecz nie rozliczonych). 

FN/10 
Możliwość przypisania pozycji rozliczeniowych do ustalonych przez Zamawiającego 
środków trwałych.  

 
Wymagania dot. bezpieczeństwa danych 
 

Oznaczenie 
funkcjonalności 

Opis wymagania 

BZ/01 
całkowita separacja danych udostępnianych Wykonawcom i Inżynierom od obecnie 
działających baz danych u Zamawiającego. 
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Oznaczenie 
funkcjonalności 

Opis wymagania 

BZ/02 wydzielone konta dla trzech grup użytkowników: Zamawiający, Wykonawca, Inżynier 

BZ/03 
zróżnicowane poziomy uprawnień dostępu do danych dla poszczególnych grup 
użytkowników 

BZ/04 wykonawcy nie mogą mieć dostępu do danych kontraktów, których nie realizują 

BZ/05 
Lista pozycji przedmiaru robót lub wykazu cen muszą być przechowywane w relacyjnej 
bazie danych zgodnej ze standardem SQL, baza musi być zabezpieczona przed dostępem 
osób niepowołanych. 

 
Pozostałe wymagania niefunkcjonalne 
 

Oznaczenie 
funkcjonalności 

Opis wymagania 

NF/01 
walidacja formularzy musi uwzględniać specyfikę kontraktów na roboty (system nie może 
np. dopuszczać przekroczeń należności Wykonawcy robót dla kontraktów ryczałtowych) 

NF/02 
brak konieczności instalowania płatnego oprogramowania na komputerze 
użytkownika.  

NF/03 
eliminacja problemów związanych z niespójnymi zasadami zaokrąglania w dokumentach 
rozliczeniowych i protokołach konieczności i negocjacji. 

 
12) Raportowanie Inżyniera 
 
a) Wymagania ogólne dotyczące raportowania  
 
Raporty powinny być przekazywane przez Inżyniera do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający po zaakceptowaniu 
raportów wykorzysta je na potrzeby dalszego raportowania w związku z finansowaniem realizacji Projektu. Inżynier:  
1. przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków Inżyniera w ramach 
Warunków Kontraktowych i zgodnie z Kontraktem na usługi,  
2. przygotuje raporty w wymaganej przez Zamawiającego i instytucje finansujące realizację Projektu formie.  
W chwili obecnej nie istnieje żadne oficjalne oprogramowanie do tworzenia raportów. Jeżeli w trakcie realizacji 
Umowy oprogramowanie takie zostanie oficjalnie wprowadzone do obowiązkowego użytkowania, Inżynier będzie 
zobowiązany do prowadzenia raportów w oparciu o obowiązujące oprogramowanie, 
3. dokona zmiany wzorów raportów odpowiednio do wymagań instytucji finansujących realizację Projektu lub 
bieżących potrzeb na polecenie Zamawiającego, 
4. złoży Zamawiającemu Raporty miesięczne i kwartalne w 3 kopiach sporządzonych w języku polskim w 
formie wydruku komputerowego oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, 
5. ma obowiązek przygotowania wszystkich raportów w języku polskim, lub innym wymaganym języku 
6. przygotuje dodatkowe raporty w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na polecenie Zamawiającego lub 
Instytucji Zarządzającej 
 
 
b) Wymagania szczegółowe dotyczące raportowania  
 
Inżynier będzie przedstawiał Zamawiającemu następujące Raporty: 
 

1. Raporty miesięczne dotyczące realizacji Kontraktów oraz prac czynności Inżyniera  
Raporty miesięczne powinny być sporządzane przez cały okres realizacji usług Inżyniera i powinny zawierać: 

- sprawozdanie z realizacji nadzorowanych Kontraktów, 
- sprawozdanie z prac i czynności Inżyniera, 
- harmonogram planowanych prac i czynności Inżyniera oraz Wykonawców Robót w odniesieniu do całego okresu 

realizacji Projektu. 
 

Raport miesięczny Inżyniera winien być przedłożony zgodnie z wymogami Zamawiającego i Instytucji 
Zarządzającej od ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. Zamawiający, w terminie po otrzymaniu Raportu 
Miesięcznego, powiadomi Inżyniera o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia.  
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W części raportu dotyczącej realizacji nadzorowanych Kontraktów Inżynier winien uwzględnić w podziale na 
poszczególne kontrakty m.in.: 

- opis postępu robót i dostaw i powstałych problemów oraz propozycje rozwiązania tych problemów, 
- zaangażowanie zasobów ludzkich i sprzętu Wykonawców, 
- zaangażowanie finansowe, 
- plany robót, dostaw i płatności dla kolejnych trzech miesięcy dla Kontraktów na Roboty, sporządzane na 

podstawie planów płatności Wykonawców Robót, 
- informacje o podwykonawcach,   
- opis problemów BHP,  
- informacje o kontrolach jakości,  
- analizę zgodności postępów robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,  
- graficzne przedstawienie postępów robót i dostaw w powiązaniu z harmonogramami  

z zaznaczeniem aktualnych działań oraz tych, których postęp i zakończenie może być zagrożone,  
- fotografie dokumentujące postęp robót i dostaw, 
- listę poleceń zmian z oszacowaniem ich wartości, 
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
- informację o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających wraz z ich zakresem oraz uzasadnieniem zgodności z 

Prawem Zamówień Publicznych, 
- w Okresie Zgłaszania Wad Inżynier jest zobowiązany do uwzględniania w raportach informacji o 

przeprowadzonych przeglądach robót, 
- wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka wraz z propozycją działań zabezpieczających, 

 
W części raportu dotyczącej sprawozdania z prac i czynności Inżyniera raport winien zawierać syntetyczny opis 
działań i winien zawierać m.in. następujące elementy: 

-  informacje dotyczące wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu, 
- raport dotyczący pracy Członków Zespołu Inżyniera (wykaz osób wraz z opisem działań), 
- informacje dotyczące stanu zaawansowania robót i dostaw (zakres robót i dostaw należy określić także w 

procentach), 
- informacje o występujących problemach, opis zagrożeń wraz z propozycją działań dla ich wyeliminowania, 

- zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera oraz zestawienie kontroli wykonanych przez instytucje 
zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia  kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli 
przeprowadzonych w okresie  sprawozdawczym, 

- ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych, 
- plan pracy Inżyniera dla następnego okresu raportowania, 
- podsumowanie, w formie tabelarycznej płatności dokonanych na rzecz Inżyniera oraz prognoza płatności do końca 

Kontraktu na usługi.  
 
2. Raporty kwartalne dotyczące realizacji Kontraktów na Roboty oraz prac czynności Inżyniera  

Raporty kwartalne powinny być sporządzane przez cały okres realizacji usług Inżyniera i powinny zawierać: 
- sprawozdanie z realizacji Kontraktów w zakresie robót i dostaw, 
- sprawozdanie z prac i czynności Inżyniera, 
- harmonogram planowanych prac i czynności Inżyniera oraz Wykonawców Robót w odniesieniu do całego okresu 

realizacji Projektu. 
 

Raport kwartalny Inżyniera winien wynikać z przedstawianych Zamawiającemu raportów miesięcznych. Raport 
kwartalny Inżyniera winien być przedłożony zgodnie z wymogami Zamawiającego i instytucji Zarządzającej.  
Zamawiający, po otrzymaniu Raportu kwartalnego, powiadomi Inżyniera o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z 
podaniem przyczyn jego odrzucenia.  
 
3. Raport końcowy dotyczący realizacji Kontraktów oraz prac i czynności Inżyniera związanych z tymi 
kontraktami 
 
Po wydaniu Świadectwa Przejęcia lub podpisaniu protokołu odbioru końcowego dla każdego z Kontraktów, Inżynier 
przedstawi Raport Końcowy Zamawiającemu. Zamawiający, po  otrzymaniu Raportu Końcowego, powiadomi 
Inżyniera o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia.  
 
Raport ten winien zawierać m.in. następujące informacje: 

- krótki opis Kontraktu, 
- organizacja i zarządzanie Kontraktem, 
- opis zakończonych robót i dostaw wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu, wysokościami 

nakładów według kategorii robót i dostaw,  
- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i dostaw, 
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- wartość robót i dostaw w ramach Kontraktu, 
- wartość i opis robót/dostaw dodatkowych i uzupełniających  wraz z uzasadnieniem ich zgodności z Prawem 

Zamówień Publicznych, 
- analizę finansową wykonania Kontraktu, 
- wykaz roszczeń Wykonawcy, 
- kopię Świadectwa Przejęcia/protokołu końcowego, 

- raporty dotyczące testów, rozruchów, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,  
- szczegóły dotyczące wszelkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót,  
- opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy, 

- ocenę jakości materiałów i dostaw,  
- szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężania,  
- krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót i podjętych 

działań naprawczych, 
- pełną dokumentację fotograficzną  z realizacji robót w wersji elektronicznej,  
- ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów, 
- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, 

- informację o wszelkich środkach promocyjnych prowadzonych przez Wykonawców robót lub Inżyniera. 
 

 
UWAGA.  
Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie 
wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu i służące zabezpieczeniu 
interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Projektu.  
 
 

POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI OBOWIAZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU ZOSTAŁY  
OKREŚLONE WE WZORZE UMOWY  

– załącznik nr 8  siwz 
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Załącznik nr 8 
 

WZÓR UMOWY 
 
 
zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu pomiędzy: 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław wpisanym do KRS w Sądzie Rejonowym 
dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000090878  
reprezentowanym przez : 
dr Adolfa Juzwenkę  - Dyrektora  Zakładu  
zwanym dalej Zamawiającym 
 a: 
.................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
zawarta została umowa następującej treści: 

 
 
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  nr DZP-2621-
24/2013 „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę” zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla Projektu pn.: Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez 
kulturę.  

2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w siwz, w ofercie Wykonawcy 
oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1999 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z 
późniejszymi zmianami).  

3. Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu.  
 

1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy Robót.  

2) wdrożenie informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrolę nad 
Kontraktami oraz ich realizacją w oparciu o dokumentacje przetargowe oraz harmonogram rzeczowy i 
finansowy oraz udostępnienie systemu pracownikom wskazanym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące 
systemu i procedur rozliczania Robót - opisano w załączniku A do siwz - Opis Przedmiotu zamówienia – 
Rozdział IV pkt. 5 ppkt. 12; 

3) Udział w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postępowania/ń o udzielenie 
zamówienia/ń publicznego/ch na wybór Wykonawcy/ów:  

a) wykonania prac budowlanych i konserwatorskich 

b)  wyposażenia w sprzęt i urządzenia 

c) digitalizacji zbiorów wraz z utworzeniem systemu przechowywania i udostępniania  zdigitalizowanych 
zabytków wraz z danymi 
 

d) promocji Projektu według wymogów wynikających z właściwych wytycznych związanych z finansowania 
Projektu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

 
3.1.) Wykonawca zobowiązany będzie: 

1) do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej/ych., tj.: 

a) ogłoszenie o zamówieniu,  

b) kompletna siwz wraz z załącznikami i projektem umowy, 
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c) wszelkich  niezbędnych dokumentów wymaganych zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych 

2) do udziału w przeprowadzeniu pod nadzorem i za zgodą Zamawiającego postępowania/ń o udzielenie 
zamówienia/ń publicznego/ch, zakończonych podpisaniem umowy/ów z Wykonawcą/mi) zgodnie z wymogami 
przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych.  

3) do uczestnictwa w ewentualnych odwołaniach do KIO na etapie postępowania/ń o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

4) do udziału w przeprowadzeniu postępowania/ń na ewentualne roboty dodatkowe i/lub uzupełniające.  

3.2.) UWAGA: 

1) Wybór trybu oraz ilości postępowań o udzielenie zamówienia/ń publicznego/nych (Kontraktów) zostaną 
uzgodnione przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu.  

2) Jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury/r przetargowej/ych wyboru Wykonawcy/ów, Inżynier Kontraktu  
wykona kolejny raz czynności związane z wyborem Wykonawcy/ów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.  

 
4) Nadzór nad realizacją Projektu ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza oraz projektu zamiennego  

„Przebudowy istniejącego budynku Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu wraz z oficynami na ekspozycję 
stałą Muzeum Pana Tadeusza” autorstwa Pracowni Projektowej Sowa – Szenk s.c. w trakcie realizacji prac 
budowlanych, analiza potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do dokumentacji projektowej, 
zatwierdzanie projektowych rozwiązań zamiennych.  

5) Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru - 
ekspertów we wszystkich branżach wymaganych prawem dla przedmiotowego Projektu pn. Muzeum Pana 
Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę oraz inne czynności wynikające 
ze specyfiki realizowanej inwestycji a konieczne do prawidłowego wykonania Projektu.  

6) Prowadzenie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczanie środków inwestycyjnych Zamawiającego pozyskanych na 
realizację inwestycji:  

a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego” 

b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
 

7) Odebranie i weryfikacja projektów wykonawczych sporządzonych przez projektanta w początkowej fazie 
realizacji zamówienia ( z zastrzeżeniem, iż z Inżynierem Kontaktu zostanie podpisana umowa w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia przed odbiorem dokumentacji wykonawczej od Projektanta) 
 

8) Zapewnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego niezbędnych  konsultacji prawnych 
 
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco do końcowego rozliczenia projektu  - pełnej 
dokumentacji (oryginały dokumentów) związanej z realizacją Projektu, (zgodnej z wytycznymi Instytucji 
zarządzającej),  tj. w szczególności pism, sprawozdań, raportów, wniosków o płatność itp.  w wersji papierowej i 
elektronicznej. 
 
5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie polecenia i zarządzenia Zamawiającego,  które będą 
niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu i służące zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu 
nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności 
wynikających z Projektu.  
 
 
6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu zostały określone w Załączniku nr A do siwz pn. Opis przedmiotu zamówienia, 
który stanowi integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 do umowy).  

7. Przedstawiony w Załączniku nr 1, o którym mowa powyżej, zakres zadań Inżyniera Kontraktu nie wyklucza 
wykonywania wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne wg uznania Inżyniera i Zamawiającego  do 
prawidłowej realizacji umowy i/lub Kontraktu na roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z 
obowiązującym prawem.  

8. Pomieszczenie na  Biuro Inżyniera Kontaktu  zostanie udostępnione Wykonawcy  nieodpłatnie w pomieszczeniach 
ZNiO, w Kamienicy – Rynek 5/Kiełbaśnicza 6, Wrocław – pomieszczenie ok. 15 m2. Biuro  zostanie podłączone do 
internetu oraz linii telefonicznej.  
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Jeśli Wykonawca nie skorzysta z nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego, winien  jest 
zorganizować własnym kosztem i staraniem, Biuro Inżyniera Kontraktu w sąsiedztwie budowy, tj. do 1 km, od 
siedziby budowy. (tj. Rynek 6/Kiełbaśnicza 5) 
 
9. W przypadku udostepnienia Biura przez Zamawiającego jak i wynajęcia biura w sąsiedztwie budowy przez 
Wykonawcę - Inżynier Kontraktu we własnym zakresie wyposaży Biuro Inżyniera Kontraktu w następujące 
urządzenia: 

a) niezbędne umeblowanie zapewniające stanowisko pracy dla każdego z ekspertów 
b) zaplecze sanitarne i socjalne 
c) telefony komórkowe dla każdego z Ekspertów, 
d) drukarkę, 
e) ksero, 
f) fax, 
g) stacje robocze z oprogramowaniem  systemowym i narzędziowym,  
h) oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, .pdf, .jpg, 

.mpg., 
i) cyfrowy aparat fotograficzny, do dokumentacji postępu robót. 

 
10. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu, materiałów piśmienniczych, biurowych, 
tłumaczeń (jeśli dotyczy), ciąży na Wykonawcy. 
 
11. Personel Inżyniera Kontraktu: 

1) W związku ze stopniem skomplikowania zakresu objętego Projektem, dla którego Inżynier Kontraktu pełnił 
będzie obowiązki zgodnie z niniejszą siwz, Zamawiający wymagać będzie pełnej dostępności Personelu 
Inżyniera Kontraktu w całym okresie realizacji umowy. 
Przez pełną dostępność Zamawiający rozumie dostępność Personelu Inżyniera Kontraktu w wymiarze czasu 
pracy nie mniejszym niż 40 godzin w tygodniu na terenie budowy, (z zastrzeżeniem, w momencie 
wykonywania robót danej branży – na placu budowy winien przebywać ekspert w danym dniu/dniach w 
wymiarze min. 4-godzinnego czasu pracy) w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu bezpośrednio 
związanym z realizacją Projektu i umowy Inżyniera Kontraktu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania, kontrolowania i weryfikowania obecności Personelu 
Inżyniera z wykorzystaniem dowolnych metod. 
W przypadku stwierdzenia nieobecności członków Personelu Inżyniera Kontraktu Zamawiający uprawniony 
będzie do stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania umowy przez Inżyniera  Kontraktu i naliczenia kary 
umownej wg zapisów umowy. 
Powyższe wymagania Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uwzględnić w cenie swojej oferty. 

2) Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera Kontraktu jedynie do tych stanowisk, które zostały 
wymienione  w siwz. Jeżeli Inżynier Kontraktu  uzna za konieczne i stosowne przedstawienie dodatkowych 
osób na każdym etapie realizacji,  winien to uczynić – nie spowoduje to zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
 

TERMIN WYKONANIA UMOWY- REALIZACJI KONTRAKTU 
§ 2 

 
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:  

 
1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2016 r.  
 
1) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy do dnia 
zakończenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu końcowego robót budowlanych,  wyposażenia w 
sprzęt i urządzania/systemem udostępniania i przechowywania zdigitalizowanych zabytków wraz z danymi ( a jeżeli 
podczas odbioru końcowego prac zostaną ujawnione usterki lub wady nie dające się usunąć w jego trakcie - do czasu 
usunięcia tych usterek i wad) oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej.   
  
Przewidywany termin: 30.04.2016 r.  
 

2) W ramach terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający przewiduje następujący harmonogram realizacji 
inwestycji, w tym terminy na realizację obowiązków przez Inżyniera Kontraktu:  

a) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na prace budowlane: kwiecień 2014 r.  
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b) wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od podpisania 
umowy. 

c) wykonanie prac budowlanych oraz odbiór końcowy robót (w tym skompletowanie dokumentacji i przygotowanie 
rozliczeń końcowych): od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych -  do grudnia 2015 r.  

d) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na wyposażenie w sprzęt i urządzenia:  maj 2014 r.  

e) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na systemem udostępniania i przechowywania 
zdigitalizowanych zabytków wraz z danymi:  maj 2014 r. 

f) rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej: do 18.04.2016 r. 

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych zostanie opracowany po podpisaniu Kontraktu 
na roboty budowlane oraz na  pozostałe dostawy i usługi, przy udziale Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i 
Wykonawcy/ów.  
 
2. Określone w pkt. 1 powyżej terminy realizacji Projektu, w tym robót budowlanych mogą ulec zmianie w przypadku 
dokonania przez Instytucje Zarządzającą zmiany terminów realizacji zadania inwestycyjnego. W takim przypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zobowiązań umownych w pełnym zakresie do terminu wskazanego 
przez Zamawiającego. Zmiana terminu obowiązuje strony umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnej 
informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem (zmiana wymaga zawarcia 
stosownego aneksu do umowy przez strony).  
 
 

FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
§ 3 

 
Projekt – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 
innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę”, które planowane jest do współfinansowania:  
 

a) ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” 

 
b) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 4 

 
1. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach uprawnionych do 
wykonywania czynności umownych w jego imieniu oraz o osobach i podmiotach przewidzianych przez 
Zamawiającego dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą i pomocy Wykonawcy w realizacji przedmiotu 
umowy.  

3. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy (Inżynierowi Kontraktu), na czas trwania umowy, kopie 
następujących dokumentów:  
 
1) Dokumentację Projektową (Projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary robót).  
 
2) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i 
znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na prawidłową realizację umowy.  
 

4. W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji zadań określonych umową Zamawiający udzieli Wykonawcy 
pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego.  

5. Zamawiający zapewni pomoc w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i 
decyzje wymagane będą w związku z wykonaniem umowy oraz realizacją Projektu.  

6. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać należnych Inżynierowi płatności wynagrodzenia, na zasadach i w 
sposób opisany w umowie.  
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WARTOŚĆ UMOWY I WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE 

§ 5 
 

1. Za wykonanie czynności inżyniera Kontraktu objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Inżynierowi 
Kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą cenową, w wysokości:  
 
brutto - ................................................... zł  
słownie: .............................................................................................................................................................................  
w tym:  
cena netto  - ................................................... zł  
słownie: ............................................................................................................................................................................  
stawka podatku VAT wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy- ………………..%  
kwota VAT:……………………………zł 
słownie:............................................................................................................................................................................ 
 
2. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, zaoferowane w ofercie Wykonawcy, obejmuje wszystkie czynności związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, opisane w załączniku nr 1 umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia, zawierać 
wszelkie koszty związane m.in. z wynagrodzeniem Ekspertów, wyposażeniem Biura Inżyniera Kontraktu, sprzętem 
Inżyniera Kontraktu i inne oraz opłaty wszystkich opłat administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inżyniera Kontraktu.  

3. Inżynier Kontraktu pokrywa koszty zw. z dysponowaniem Ekspertami związane z zakwaterowaniem, dojazdem do 
pracy w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, transportem lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne, inne wydatki 
związane z zatrudnieniem. 
 
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji, jak również nie podlega zmianie w 
przypadku zmiany terminów realizacji zadania inwestycyjnego, o której mowa w § 2 umowy oraz zmiany zakresu 
robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, spowodowanych min. 
koniecznością wykonania robót zamiennych.  
 
5. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy w zakresie dysponowania nimi na 
wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia umowy.  
 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI. FAKTURY 
§ 6 

 
1. Wynagrodzenie Inżyniera jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2. Płatność wynagrodzenia następować będzie na podstawie  faktur wystawionych raz na kwartał, w terminach 
wynikających z opracowanego i przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, po złożeniu 
wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej. Pierwszy wniosek o płatność winien obejmować pierwsze częściowe 
wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.  

3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć  90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

4. Faktura końcowa o wartości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy zostanie wystawiona po 
odbiorze końcowym robót, rozliczeniu inwestycji) przy czym podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne 
oświadczenie Zamawiającego o zakończeniu zadania inwestycyjnego.  

5. Płatność wynagrodzenia Inżyniera dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Inżyniera 
Kontraktu i dostarczonych do siedziby Zamawiającego częściowych faktur VAT i jednej końcowej faktury VAT - 
przelewem, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się 
datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

 
7. W przypadku stwierdzenia wad i/lub nieprawidłowości związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, 
wykazanych przez instytucje kontrolujące i rozliczające Projekt zgodnie z obowiązującymi dokumentami 
programowymi MRR dot. programu w ramach mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w tym: regulacje ws. wdrażania MF EOG i NMF oraz wytyczne MRR w 
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zakresie udzielania zamówień w ramach MF EOG 2009 – 2014 oraz NMF 2009 – 2014, Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem powierzenia tych czynności osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu wystawionych 
faktur częściowych w przypadku, gdy na skutek działań bądź zaniechań Wykonawcy wstrzymane zostały płatności 
środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014, bądź zostały wstrzymane płatności innych środków.  
 
9. W przypadku konieczności zapłaty odsetek i korekt finansowych od nieprawidłowości rozumianych jako 
nienależyte wydatkowanie środków unijnych wskutek działań lub zaniechań Inżyniera Kontraktu to odsetki te i 
korekty finansowe zostaną zwrócone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP …………………….... i jest uprawniony 
do wystawiania faktur VAT.  
 
11. Zamawiający nie udziela zaliczek.  
 

§ 7 
 

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa z przyczyn 
niezależnych od Inżyniera Kontraktu lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Inżynierowi Kontraktu przysługuje 
wynagrodzenie za rozpoczęty etap prac tj. części robót, w wysokości wynikającej z protokołu inwentaryzacji prac i 
robót.  
 

NADZÓR 
§ 8 

 
Osobą odpowiedzialna za prawidłową realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:  Wicedyrektor ds. 
administarcyjno – technicznych – Pan mgr inż. Janusz Szczytkowski. 
 

PERSONEL 
§ 9 

 
1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i 
będzie realizował umowę z udziałem osób wskazanych w ofercie jako osoby pozostające w dyspozycji Inżyniera 
Kontraktu do realizacji umowy.  

2. W dniu następującym po dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi oświadczenie o podjęciu obowiązków 
inspektorów nadzoru podpisane przez osoby określone w ofercie oraz poinformuje Zamawiającego o osobach 
uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy.  

3. Zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował Kierownik Zespołu – Ekspert 1 w 
osobie: ........................................................... tel. ................................ , mail: …………………………………………… 

4. Nadzór inwestorski sprawować będzie Zespół Inżyniera Kontraktu w osobach:  

1) Ekspert -  kierownik zespołu, ………………………………………………….. tel. …………………………, mail: 
……………………………………………… 

2) Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej, tel. …………………………, mail: 
……………………………………………… 

3)  Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej,  tel. 
…………………………, mail: ……………………………………………… 

4) Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej, tel. …………………………, mail: 
……………………………………………… 

5) Ekspert do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej , tel. …………………………, mail: 
……………………………………………… 

6) Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. …………………………, mail: 
……………………………………………… 

7) Specjalista ds. konserwacji zabytków ruchomych, tel. …………………………, mail: 
……………………………………………… 
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8) Specjalista ds. aplikacji muzealnych, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji oraz 
eksploatacji,  tel. ………………………………………, mail: ……………………………………………… 

9) Specjalista ds. rozliczeń, tel. …………………………….…, mail: ……………………………………………… 

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany dostarczyć swoim Ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze 
strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku uzasadnionej zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy jako osoby pozostającej w dyspozycji 
Wykonawcy do realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek zastąpić tę osobę osobą posiadającą nie mniejsze 
kwalifikacje. Taka zmiana będzie wcześniej uzgodniona i zaakceptowana, na piśmie, przez Zamawiającego.  
 
7. Inżynier Kontraktu może dokonywać zmiany Ekspertów przedstawionych powyżej, jedynie za uprzednią, pisemną 
zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Eksperta, który musi spełniać wymagania określone dla Eksperta na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca proponuje zmianę Eksperta w przypadkach 
losowych (np. choroby, śmierci, rezygnacji) lub w przypadku niewywiązywania się Eksperta z obowiązków.  
 
8. Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu zmiany Eksperta, jeśli uzna, że nie spełnia on obowiązków 
wynikających z umowy lub osoba ta nie daje gwarancji prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w określonym 
zakresie. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany zmienić Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 
terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  

9. Zmiany Ekspertów, o których mowa powyżej wymagają zatwierdzenia protokołem przez Kierownika Projektu. 

10. W okresie wykonywania umowy, Wykonawca może udzielić urlopu osobom wskazanym w ust. 3 niniejszego 
paragrafu umowy, pod warunkiem uzgodnienia z miesięcznym wyprzedzeniem terminu tego urlopu oraz pod 
warunkiem wskazania osoby zastępującej.  
 

UBEZPIECZENIE 
§ 10 

 
1. Inżynier jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie 
prowadzonej działalności i z okresem ważności obejmującym termin wykonania zamówienia.  Suma ubezpieczenia nie 
może być niższa niż 1 000 000 PLN. Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier Kontraktu.  
 
2. Zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu, które są wynikiem działania 
lub zaniechania działania w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę”.  
 
3. Termin zgłaszania roszczeń ma by zgodny z obowiązującymi przepisami.  
 
4. Wykonawca załączył do umowy (załącznik nr 2)  - polisę OC / inny dokument ubezpieczenia (dokument 
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oznaczony numerem ……………………….., z 
dnia………………………….  na kwotę………………………..  wraz z potwierdzeniem zapłaty składki/składek. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca winien okazać oryginały.  
 
5. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich 
samych warunkach – pod rygorem naliczenia kar umownych i odstąpienia od umowy.  
 

 
GWARANCJA, REKOJMIA 

§ 11 
 

1. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi przez okres 36 
miesięcy, za wszelkie błędy i wady w wykonaniu przedmiotu umowy, które mogą wyniknąć w trakcie i po realizacji 
inwestycji. Okres gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem zakończenia umowy.  

2. W ramach udzielonej gwarancji oraz rękojmi, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do kontroli jakości wykonanych 
robót/usług/dostaw w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót/usług/dostaw gwarancji jakości oraz rękojmi (tj. 
zgodnie z zamierzeniami Zamawiającego w okresie 36 m-cy od daty zakończenia robót/usług/dostaw i zatwierdzenia 
końcowego protokołu odbioru), w tym: min. współorganizowania i uczestniczenia w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych, nadzoru i kontroli, przygotowywania raportów z przeglądów gwarancyjnych - w razie potrzeby-do 
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wykonania czynności zmierzających do usunięcia przez Wykonawców stwierdzonych podczas przeglądów wad oraz 
pomoc prawna w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań gwarancyjnych przez Wykonawcę robót.  
 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 12 

 
1. Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 
% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, co stanowi kwotę: ……….………zł. 
(słownie:...............................................)  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również z 
tytułu rękojmi oraz gwarancji.  

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ........................................................................  
 
4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarty jest w Załączniku nr 3 do umowy.  
 
5. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu kwotę należytego zabezpieczenia umowy wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
 
6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Inżynier Kontraktu nie wykona swoich obowiązków należytego 
wykonania umowy, obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający na koszt Inżyniera Kontraktu, przeznaczając na ten 
cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
 
7. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na skutek realizacji uprawnień 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy do wysokości określonej wyżej w ust. 1, w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełniania 
skierowanego przez Zamawiającego do Inżyniera Kontraktu.  
 

(zapisy w pkt. 5- 7dotyczą zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu)  
 
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie, przewidzianej przez ustawę Pzp, niż pieniężna - w 
przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z umowy, Zamawiający 
zażąda od wystawcy gwarancji bezwarunkowej zapłaty celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub 
wypłata może nastąpić w każdym terminie na żądanie Zamawiającego.  

9. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji / poręczenia* 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji / poręczenia* a w razie nie przedstawienia 
Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonane roboty zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 
 (zapisy w pkt. 8-9 dotyczą zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pieniężna)  
*niepotrzebne skreślić 
UWAGA! Postanowienia niniejszego paragrafu zostaną uściślone w momencie zawierania umowy z Wykonawcą 

wygrywającym zamówienie publiczne. 

 

 
KARY UMOWNE 

§ 13 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:  

1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uporczywego niewywiązywania się z obowiązków Inżyniera 
Kontraktu, po uprzednim pisemnym upomnieniu i wezwaniu do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00zł.  

2) w przypadku opóźnienia we wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu systemu; 
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3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy.  

4) w przypadku braku ( po upływnie 3 dni od momentu wezwania przez Zamawiającego)  od Wykowany dokumentów 
potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach, Inżynier Kontraktu 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 
umowy.  

5) Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony 
przypadek nieobecności jednego członka Personelu Inżyniera, zgodnie z § 1 pkt. 11 umowy. Niniejsza kara nie 
pozbawia Zamawiającego prawa do naliczania innych kar umownych,  w przypadku wystąpienia okoliczności 
przewidzianych Umową, a będących następstwem nieobecności członka Personelu Inżyniera.  

3. Jeżeli wysokość nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający zastrzegają prawo do odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w oparciu o 
ogólne zasady Kodeksu Cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać  odszkodowania uzupełniającego 
obejmującego koszty jakie musiał ponieść na naprawę bądź ponowne wykonanie wadliwych robót budowlanych, jeżeli 
wady są następstwem niewłaściwego nadzoru inwestorskiego ze strony Wykonawcy, straty z powodu realizacji 
inwestycji i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem inwestycji w terminie.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i odszkodowania za odstąpienie od umowy z 
przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

WYKONAWCY WSPÓLNIE REALIZUJACY UMOWĘ 
§ 14 

 
1. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ją realizujących.  

2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy solidarnie odpowiadają za jej należyte wykonanie.  

3. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy, wyznaczają niniejszym spośród siebie lidera upoważnionego 
do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony 
jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w 
imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy.  

4. Liderem, o którym, mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału jest ……………………………..  
 
(Zapisy powyższego paragrafu zostaną wprowadzone w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o zamówienie).  
 

PODWYKONAWCY 
§ 15 

 
1. W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, które zamierza on powierzyć podwykonawcom, 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu umowę z podwykonawcą, wskazującą min. zakres prac i termin ich 
wykonania.  
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania prac określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i 
Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
4. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak, jak 
gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.  
(Zapisy powyższego paragrafu zostaną wprowadzone w przypadku określenia w ofercie części zamówienia, które 

Wykonawca powierzy podwykonawcom).  
 
 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 
§ 16 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2) z winy Inżyniera Kontraktu, gdy łączna wartość kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt.1), naliczonych 
za niedotrzymanie zobowiązań umownych, przekroczy 5% wartości wynagrodzenia umownego netto.  

3) z winy Inżyniera Kontraktu, gdy wszczęto w stosunku do firmy Inżyniera Kontraktu postępowanie upadłościowe, 
likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,  

4) z winy Inżyniera Kontraktu, gdy Inżynier Kontraktu nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy, mimo dwukrotnego wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie.  
 
3) w przypadku braku od Wykonawcy dokumentów potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczenia na co 
najmniej takich samych warunkach,  niezależnie od kary o której mowa w § 13 ust. 2 pkt. 3), 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust.1 pkt. 1) i 3) niniejszego paragrafu w 
terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia;  

3. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie 
obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Inżynierowi 
Kontraktu.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia Inżynier Kontraktu przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy 
według stanu na dzień odstąpienia.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inżyniera Kontraktu, Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia 
ewentualnych naliczonych Inżynierowi Kontraktu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Inżynierowi 
Kontraktu z tytułu części przedmiotu umowy wykonanych i odebranych do dnia odstąpienia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Inżyniera 
Kontraktu w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności:  

1) opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy, przerwania wykonywania niniejszej umowy 
skutkujących niemożnością zrealizowania zadania inwestycyjnego w przewidywanym terminie,  

2) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i zaniechania,  
 
3) wykonywania przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających mniejsze niż wskazane w ofercie kwalifikacje. 

4) braku wdrożenia informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrolę nad 
Kontraktami oraz ich realizacją w oparciu o dokumentacje przetargowe (zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie 
przedmiotu zamówienia)– w terminie 45 dni od podpisania umowy. 

7. Rozwiązanie niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie jego dokonania. Rozwiązanie umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Inżynierowi Kontraktu 
pisemnego wypowiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą.  
 

ZMIANA UMOWY 
§ 17 

 
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane w 
granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:  

1) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto 
pozostaje bez zmian.  

2) zmiana terminu realizacji Projektu w przypadkach: 
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a) Zmiany, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy  

b) Konieczność ograniczenia zakresu prac, wynikająca z braku środków finansowych lub zmianą wysokości 
dofinansowania ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja 

dziedzictwa kulturowego” lub/i ze środków własnych.  

c) Przerwanie robót budowlanych z winy Wykonawcy lub przez właściwe organy administracji rządowej, lub w 
wyniku wykonalnego orzeczenia sądu.  

d) Wystąpienie zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony procesu inwestycyjnego 
nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, 
a które uniemożliwia wykonanie zadania inwestycyjnego całości lub w części, w szczególności klęski 
żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także 
zdarzenia pozostające poza kontrolą i wola stron procesu inwestycyjnego, takie jak wojna i działania wojenne, 
zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, nagła choroba itd.  

e) Odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym.  

f) Wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie 
zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

g) Zmiana przepisów prawa mająca wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.  

h) Opóźnienie w rozpoczęciu robót i wykonaniu robót budowlanych, którego nie można było przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności.  

 
i) Zmiana podwykonawcy/ów,  
 
j) Zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 

wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.  
 

3) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno budowlanej, np. 
nadzoru budowlanego, PIP, nadzór konserwatorski wydanych stosownie do ich właściwości,  

4) zmiana wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego 
zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia i koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego lub robót 
koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania.  
 
3. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności 
zmiany.  

4. Wszystkie ewentualne zmiany umowy nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które pozostaje 
niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt.1.  

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.  
 
6.Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie 
propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:  

1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

 
7. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 
opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję. 
 
 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-24/2013 
 

 61 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 18 

 
W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku, których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu nie będzie 
występował z roszczeniami wobec Zamawiającego.  
 

§ 19 
 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swych wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).  
 

§ 20 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. nr 207, poz.2016 z późn. zm.) i Kodeksu 
Cywilnego o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy innych ustaw 
mające zastosowanie do przedmiotu umowy.  

 
§ 21 

 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

§ 22 
 

Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:  
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik Nr 2 - Polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia 
Załącznik Nr 3 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Załącznik Nr 4 - Oferta Wykonawcy  
Załącznik Nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy robót (załączony w dniu podpisania Kontraktu na roboty)  
 

§ 23 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiającego, 1egz. dla Wykonawcy  
 
 
 
 

 

           WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 


