
       
 
              Wrocław, 17.02.2016 r.  
 
 
 

 
Zapytanie ofertowe  

 

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

czynności Inżyniera Kontraktu” 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY  
Zakład Narodowy im. Ossolińskich           
ul. Szewska 37 
50-139 Wrocław 
 
Postępowanie prowadzone w trybie art.701  i 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.–Kodeks Cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
Do postępowania stosuje się pomocniczo przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

2. Szczegółową specyfikację zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do 
wzoru umowy oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4. 

3. Warunki umowy zawiera załącznik nr 4.  
4. Zamówienie będzie realizowane w określonym przez Zamawiającego czasie.  

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, 
Zakończenia: do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu końcowego 
robót (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 do 29.04.2016 r., nie później niż do dnia przesłania przez 
Zamawiającego raportu końcowego do MKiDN. 
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, dysponujący odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują: 

1. Ekspertem - Kierownikiem zespołu, który w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  
a) pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu lub  Inżyniera Rezydenta dla zadań inwestycyjnych 

zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym polegających na 
budowie/przebudowie/rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków przez min. 1 rok,  

b) pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu lub  Inżyniera Rezydenta dla zadań inwestycyjnych 
zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym polegających na 
budowie/przebudowie/rozbudowie muzeum, o wartości kontaktu budowlanego min. 10 mln zł 
brutto. 

2. Specjalistą ds. zamówień publicznych. 
3. Specjalistą ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji 

oraz eksploatacji. 
4. Specjalistą ds. rozliczeń. 
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5. Koordynatorem Aranżacji Wystawy. 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/WARUNKI UDZIAŁU  

1. Złożona oferta powinna zawierać: 
a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący złącznik nr 1 do zapytanie ofertowego.  
b) Wypełniony wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiący 

złącznik nr 2 do zapytanie ofertowego 
c) Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego. 
d) dokumenty rejestrowe Wykonawcy – aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu złożenia  oferty. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Kompletną ofertę należy dostarczyć do dnia 24.02.2016 r., do godz. 13:00  za 
pośrednictwem: poczty, kuriera, maila: przemysław.kuderczak@znio.pl lub osobiście na  
adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, sekretariat, 
pokój 102.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Wyniki  i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie przesłany do Wykonawców, którzy złożyli ofertę.  
4. Wykonawca  może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT 
1. Kryterium oceny oferty: Cena – 100 % 
2. W ofercie należy podać cenę ogółem kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta powinna 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W ofercie należy podać kwotę brutto za 
wykonanie zadania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie. 
Wyklucza się możliwość roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny. Cena podana w ofercie 
zostanie przyjęta jako ryczałt. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej 
podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.  
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. Dodatkowych informacji udziela P. Anna Sieroń pod numerem telefonu 71/ 344 44 71 wew. 191.  
2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą, zakresie 
szczegółów realizacyjnych. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania przez strony postepowania informacji za pomocą 
poczty elektronicznej.  
4. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania zapytania ofertowego.  
6. Zamawiający zastrzega prawo do: 
a) zmiany niniejszego ogłoszenia 
b) zmiany warunków lub terminów 
c) unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
 
 

Zatwierdził 
 

mgr. inż. Janusz Szczytkowski 
             
            WICEDYREKTOR 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  

 
 
 
 

mailto:przemysław.kuderczak@znio.pl
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Formularz nr 1  

 
Formularz ofertowy 

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

kulturę – dokończenie czynności Inżyniera Kontraktu” 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa Wykonawcy: 

………………………………………….. 

  Adres:……………………………………. 

………………………………………….. 

Tel/fax…………………………………. 

Adres mail: …………………………… 

NIP: …………………………………… 

REGON: ……………………………… 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY (Wnioskodawca) 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich           
ul. Szewska 37 
50-139 Wrocław 
 
II. Cena ryczałtowa oferty za wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego wynosi: 
 

Cena oferty brutto  zamówienia:  …………………………… 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
.........% podatek VAT: ................................................................. 
 

 
III. Oświadczenia: 

1) Oświadczamy, że określona wyżej ryczałtowa cena zawiera wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

2) Oświadczamy, że uzyskaliśmy  wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia, zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami 
i akceptujemy warunki w nim określone.  

3) Oświadczamy, że załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w zapytaniu 
ofertowym.  
 

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

podpis osoby upoważnionej do 
reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 2 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

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

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

 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Przewidywana 
funkcja  

Imię i nazwisko Doświadczenie (Zakres 
wykonywanych obowiązków, 

Pełniona funkcja) 
   

Okres pełnienia 
funkcji 

Ekspert -  
Kierownik 
zespołu 

   

Specjalista ds. 
zamówień 

publicznych 
 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Specjalista ds. 
aplikacji 

muzealnych, baz 
danych oraz 

sieci 
komputerowych 

w zakresie  
konfiguracji oraz 

eksploatacji 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Specjalista ds. 
rozliczeń 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Koordynator 
Aranżacji 
Wystawy 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

 
 

Data ................................         ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 3  
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku postawy do 
wykluczenia 

 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

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

 
 
 
Oferent: 
……………………………………….. 

………………………………………. 

……………………………………… 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności: 

1) posiadam uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,  
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia,  
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 
Nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
 
Data ................................                                                                      …………………………                ..................................................... 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby 
upoważnionej do reprezentacji  
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Załącznik nr 4 

 
 

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: 

………… wpisanym do KRS w Sądzie Rejonowym dla ………., pod nr …….. 

reprezentowanym przez : 

………………. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

zawarta została umowa następującej treści: 

 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ……..  nr ………. „Pełnienie funkcji 

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

edukacja przez kulturę – dokończenie czynności Inżyniera Kontraktu” 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 dokończenie 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 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 przekazanej Zamawiającemu w związku z zakończeniem Umowy z 

dotychczasowym Inżynierem, firmą Ekocentrum Sp. z o.o. we Wrocławiu, 

2) 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.  

3) Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi oraz robotami wykończeniowymi i usuwaniem wad, prowadzony 

przez ustanowionych przez Zamawiającego 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.  
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4) Prowadzenie nadzoru nad wydatkowaniem i rozliczaniem 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 MKiDN 

c) ze środków budżetu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

 

5) Zapewnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego niezbędnych  konsultacji prawnych 

 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do końcowego rozliczenia Generalnego Wykonawcy Robót  - pełnej 

dokumentacji (oryginały dokumentów) związanej z realizacją Projektu,  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 Opisie 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.  

 

9. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu, materiałów piśmienniczych, biurowych, 

tłumaczeń (jeśli dotyczy), ciąży na Wykonawcy. 

 

10. Personel Inżyniera Kontraktu: 

1) W związku ze stopniem skomplikowania zakresu objętego Projektem oraz fazą końcową, 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. 

2) Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera Kontraktu jedynie do tych stanowisk, które zostały 

wymienione  w umowie i OPZ. 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:  
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1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.04.2016 r., nie później niż 

do dnia przesłania przez Zamawiającego raportu końcowego do MKiDN. 
 

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 (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).   

  

 

2) Z uwagi na bieg terminu realizacji umowy z Wykonawca Robót, Inżynier przystąpi do wykonywania obowiązków 

niezwłocznie.  

 

2. Określony w ust. 1 termin realizacji Projektu może 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 MKiDN 

c) 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.  
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6. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać należnych Inżynierowi płatności wynagrodzenia, na zasadach i w 

sposób opisany w umowie.  

 

 

 

 

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: …………………… pln 

w tym:  

cena netto  - ……………. zł  

słownie: ……………… pln 

stawka podatku VAT wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy- 23 %  

kwota VAT: …………….. zł 

słownie: …………………………. pln 

 

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 dwóch faktur częściowych wystawionych: 

a) na wartość 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w terminie do 31.03.2016 r. Podstawą 

wystawienia faktury będzie złożenie raportu częściowego za dany okres raportowania. 

b) na wartość 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w terminie do 22.04.2016 r. Podstawą 

wystawienia faktury będzie złożenie raportu częściowego za dany okres raportowania. 

3. Płatność wynagrodzenia Inżyniera dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Inżyniera 

Kontraktu i dostarczonych do siedziby Zamawiającego częściowych faktur 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.  

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



10 

 

5. 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 

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.  

6. 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.  

 

7. 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, o ile nie dotyczą lub nie wynikają z 

czynności podjętych przed zawarciem niniejszej umowy.  

8. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur 

VAT.  

 

9. 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  

ZNiO 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 

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 ………… 

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

1) Ekspert -  kierownik zespołu – …………….. 

2) Specjalista ds. zamówień publicznych – ………………… 

3) Specjalista ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji oraz eksploatacji -  

…………….. 

4) Specjalista ds. rozliczeń – …………….. 

5) Koordynator Aranżacji Wystawy - …………………….. 

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.  
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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 nie może udzielić urlopu osobom wskazanym w ust. 3 niniejszego 

paragrafu umowy, pod warunkiem uzgodnienia z 2-dniowym 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 400 000 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  (dokument potwierdzony za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę). 

 

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 wykonania czynności zmierzających do usunięcia przez Wykonawców stwierdzonych podczas 

przeglądów wad oraz pomoc prawna w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań gwarancyjnych przez 

Wykonawcę robót.  

 

 

KARY UMOWNE 

§ 12 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  
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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 2 000,00zł.  

2) 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.  

 

 

 

PODWYKONAWCY 

§ 13 

 

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.  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 14 

 

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,  
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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.  

 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust.1 pkt. 1) i 3) niniejszego paragrafu w 

terminie do 7 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. 

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 

§ 15 

 

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: 

a) Zmiany, o których mowa w § 2 ust. 1 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.  
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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. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swych wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).  

 

§ 17 

 

W sprawach nieuregulowanych 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 
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Cywilnego o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy innych 

ustaw mające zastosowanie do przedmiotu umowy.  

 

§ 18 

 

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

Zamawiającego.  

§ 19 

 

Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:  

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik Nr 2 - Polisa OC  

 

 

§ 20 

 

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

 

 

 

 

 

           WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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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 

 

Zgodnie z wpisem inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej z dnia 19 lutego 2016 roku:  

Stan robót konstrukcyjno – budowlanych: w powyższym zakresie roboty wykonane to roboty zgodnie z PŚP nr 7 z 

dnia 31.01.2016r. Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe związane z naprawą tynków, roboty malarskie 

oraz roboty posadzkowe w parterze z kostki drewnianej. Do naprawy pozostały również roboty związane z 

uzupełnieniem malowań w salach zabytkowych polegające na miejscowych naprawach tynków i wymalowani 

 

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 

 

Zgodnie z wpisem inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych z dnia 19 lutego 2016 roku oraz z 

dnia 22 lutego 2016 roku:  
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Roboty montażowe instalacji elektrycznych i słaboprądowych zostały zakończone. 

Roboty montażowe urządzeń zostały zakończone z wyjątkiem telewizji dozorowej (rejestratory). 

Wykonawca robót elektrycznych przedstawił dokumentację powykonawczą, która została sprawdzona przez 

inspektora nadzoru, a uwagi przekazane Wykonawcy. 

Na zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót dokonano przeglądu wykonanych instalacji  

i sporządzono protokół, w którym zawarto uwagi i usterki.  

Do wykonania pozostało: uruchomienie instalacji i urządzeń, przeszkolenie obsługi Inwestora. 

 

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). 

 

Zgodnie z wpisem inspektora nadzoru w branży instalacji sanitarnych z dnia 19 lutego 2016 roku oraz z dnia 22 

lutego 2016 roku: 

 

Przekazujący stwierdził, iż wszystkie roboty kontraktowe zawarte w harmonogramie robót zostały wykonane  

przed 31.01.2016r., co zostało potwierdzone „protokołem odbioru robót branży sanitarnej” z dnia 04.02.2016r. 

Dla wszystkich robót została przez GW wykonana dokumentacja powykonawcza, której 1 egz. branży sanitarnej 

został sprawdzony i wniesiono uwagi. 

Z zadań kontraktowych zgodnie z harmonogramem w branży sanitarnej zostało do wykonania tylko uruchomienie 

wszystkich urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnch. 

 

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.  
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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. 

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 
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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. 

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). 

 

Działanie 2 zostało zakończone. 

 

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: 

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 wyposażenie 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 4 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.  
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Działanie 4 zostało zakończone. 

 

II. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

1. 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.  

 

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.  

 

Zgodnie z § 1, pkt 3 umowy.  

2. Obowiązki na etapie realizacji Kontraktu (dokumentacja) - nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie 

realizacji robót budowlanych:  

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

2) W miarę zaistniałych potrzeb uzgadnianie we współpracy z Zamawiającym i w jego imieniu ewentualnych 

zamiennych rozwiązań projektowych w opracowanej na zlecenie Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

3. Obowiązki na etapie realizacji Kontraktu (realziacja) –  

1) koordynacja czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, wskazanych przez Zamawiającego.  

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) 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.  

7) Stosowanie zatwierdzonych na budowie procedur prowadzenia robót budowlanych, stosowanych metod 

weryfikacji poprawności ich wykonania oraz raportowania postępów i zagrożeń w ich realizacji, lub ich weryfikacja 

 

8) Sprawdzanie poprawności przedłożonych przez Wykonawcę robót ubezpieczeń i gwarancji oraz pisemne 

powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii 

negatywnej.  

 



21 

 

9) Nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu zgodnie z ich treścią; egzekwowanie 

zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu.  

 

10) 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.  

11) Sprawdzenie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących materiałów i urządzeń 

zastosowanych przez Wykonawcę robót, a także (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) zlecenie Wykonawcy Robót 

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.  

12) Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z 

obowiązującym harmonogramem robót;  

13) 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).  

14) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót przepisów p/poż., zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy;  

15) Sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających oraz kontrolowanie wartości wykonanych robót 

podlegających odbiorom częściowym.  

 

16) 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.  

17) Wstrzymanie dalszego wykonywania wadliwych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja 

mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę;  

18) Uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń. Nadzór nad 

testami i rozruchem.  

19) Wykonywanie razem z Wykonawcą robót, czynności odbiorowych. Sprawdzenie kompletności przedstawianych 

przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego inwestycji.  

20) 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.  

 

21) 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.  

22) 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,  
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e) Dokumentację fotograficzną.  

 

23) 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.  

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.  

 

24) 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. 

 

25) Uczestnictwo w mediacjach i rozjemstwie w sporach.  

26) 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.).  

27) 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.  

28) 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.  

29) Inżynier Kontraktu obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w 

związku z niniejszą umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym.  

 

4. 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) Stosowanie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Skończonych), stanowiącej podstawę rozliczenia robót 

budowlanych oraz podstawę przejęcia inwestycji na majątek.  
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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. (Zakres danych obejmuje niezbędne zapisy umożliwiające zaksięgowanie inwestycji w układzie 

tabelarycznym, w podziale na źródła finansowania – w uwzględnieniem daty dokumentu, numeru dokumentu, treści, 

kwoty netto/brutto, numeru umowy/zlecenia, sumy.) 

 

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 - 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) 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 okresowe/częściowe dotyczące realizacji Kontraktów oraz prac czynności Inżyniera  

Raporty powinny być sporządzane w uzgodnionych z Zamawiającym okresach 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 Inżyniera winien być przedłożony zgodnie z wymogami Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej do 

ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. Zamawiający, w terminie 7 dni po otrzymaniu Raport, powiadomi 

Inżyniera o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia.  

 

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, 
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- 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. Raport końcowy dotyczący realizacji Kontraktów oraz prac i czynności Inżyniera związanych z tymi 

kontraktami 

 

Po wydaniu Świadectwa Przejęcia lub podpisaniu protokołu odbioru końcowego 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, 

- 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,  
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- 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.  
 

 


