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I.  ZAMAWIAJ ĄCY 
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 
zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy. 
 
III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, 
polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą 
Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, polegającej na realizacji prac 
konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych. Szczegółowy opis inwestycji 
zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. W zakres zamówienia wchodzi świadczenie następujących usług: 
1) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej  

z branż; 
2) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego;  
3) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców robót 

budowlanych i dostaw; 
4) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych i dostaw; 
5) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; 
6) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w tym: 
a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290  

z późn. zm.),  
b. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 

r. poz. 883 z późn. zm.), 
c. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia  

9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania  
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
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(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – 
również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 

7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu 
robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 

8) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, 

10) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów 
przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich 
uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez 
prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji 
Inwestycji; 

11) przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody itp. 
niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; 

12) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem 
merytorycznym i rachunkowym; 

13) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami 
Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku  
ze zmianami warunków określonych w umowach; 

14) prowadzenie narad roboczych  na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie 
rzadziej niż raz w tygodniu; 

15) przeprowadzanie odbiorów i  rozliczeń częściowych realizacji Zadań Inwestycyjnych; 
16) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie 

wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego 
Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; 

17) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, 
opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu 
inwestycyjnego; 

18) rozliczenie końcowe Inwestycji; 
19) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie 

faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; 
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20) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji  
i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji; 

21) naliczanie i egzekwowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub 
odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich 
Inwestorowi Bezpośredniemu; 

22) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji,  
a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym  
po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy. 

23) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie, 
24) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków 

warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich 
(sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora 

25) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót 
zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów 
pogwarancyjnych, 

26) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty 
dodatkowe ; 

27) przygotowanie umów, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar 
umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych,  

28) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych; 
29) odbiór dostaw (inspektorzy w branżach) 
30) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,  
31) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, 

odbiory)  
32) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu  
33) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków  

o płatność/rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, 
weryfikacją i/lub przygotowaniem i przekazaniem do Zamawiającego kompletu 
dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność/ rozliczenie, 

34) zarządzanie obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie;  
35) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu;  
36) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez 

zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych;  
37) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym 

lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana  
i aktualizacja Harmonogramu  wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany 
jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian 
Harmonogramu; 

38) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu. 
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39) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu 
40) prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa. 
3. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. CPV: 

71540000-5 Usługi zarządzania budową; 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego; 
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych; 
79211000-6 Usługi księgowe. 

 
IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca będzie świadczył usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia 
umowy do dnia zakończenia inwestycji, rozumianego jako dzień prawomocnego nabycia przez 
Zamawiającego prawa do użytkowania budynku, nie później jednak niż do dnia 31.10.2019 r. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału  
w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: 

1) Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem, Zamawiający 
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej: 
a. 1 usługę w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym, obejmującym  

co najmniej roboty budowlane, o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 
2.000.000,00 zł brutto; 
Jako roboty budowlane Zamawiający uzna wykonanie wszelkich prac, 
określonych w kategorii CPV 4500000. 

b. 2 zamówienia polegające na rozliczaniu projektów współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej, przy czym łączna wartość projektów wynosiła  
co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 
500.000,00 zł brutto; 

c. 2 zamówienia polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu  
o dokumenty wskazane w rozdziale VI, pkt 7 ppkt 1) lit. a, według kryterium 
spełnia/nie spełnia.  

 
2) Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
co najmniej: 

a. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń  
do projektowania lub kierowania robotami w branży konstrukcyjno-
budowlanej – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży; 

b. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń  
do projektowania lub kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych – która będzie pełniła funkcję inspektora 
nadzoru w ww. branży  

c. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń  
do projektowania lub kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która 
będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży; 
 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.  
1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi 
przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo  
do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.). 

 

d. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, odpowiedzialną  
na nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu 
zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy 
personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów 
opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą: 
a) znajomość zasad zarządzania projektami potwierdzoną posiadanym 

ważnym certyfikatem, 
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b) znajomość zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, w tym wytycznych  
i podręczników dla beneficjentów, 

c) doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji zarządczej w co najmniej  
2 projektach, 

d) doświadczenie w prowadzeniu rejestru ryzyk wraz z monitorowaniem  
i zarządzaniem ryzykiem w co najmniej 1 projekcie, 

e) certyfikat Prince 2; 
f) doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika/ Koordynatora Projektu  

w co najmniej 3 projektach o łącznej wartości projektów co najmniej 
2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500.000,00 zł 
brutto. 

e. przynajmniej jedną osobą pełniąca funkcję Specjalisty ds. rozliczeń – 
odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzoru 
finansowego nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu  
po stronie Wykonawcy, posiadającą: 
a) znajomość zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, w tym wytycznych  
i podręczników dla beneficjentów, 

b) doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dot. sprawozdawczości  
i raportowania w co najmniej 2 projektach, 

c) przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w ciągu 
ostatnich 5 lat, przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń 
w co najmniej 3 projektach o łącznej wartości projektów co najmniej 
2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500.000,00 zł 
brutto. 

f. przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcje Specjalisty ds. księgowych -  
odpowiedzialną za doradztwo w zakresie poprawności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych posiadającą: 
a) znajomość zasad realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, w tym wytycznych  
i podręczników dla beneficjentów, 

b) przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w ciągu 
ostatnich 5 lat, przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby  
ds. rozliczeń/księgowych w co najmniej 3 projektach (tj. w fazie realizacji  
i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 2.000.000,00 zł 
brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500.000,00 zł brutto. 
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c) wykształcenie wyższe kierunkowe /posiadającą minimum kwalifikacje 
pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 672 z późn. zm.)/ z zakresu 
rachunkowości lub posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych 

g. specjalista do spraw zamówień publicznych: 
a) wykształcenie wyższe kierunkowe; 
b) doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej  

2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane  
w rozdziale VI, pkt 1 ppkt 1), według kryterium spełnia/nie spełnia. 
 

3. Przesłanki wykluczenia wykonawców 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku  

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 
– 23 ustawy Pzp. 

2) Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 
r. poz. 978, z późn. zm. oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać  
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  
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co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

e) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20 ustawy Pzp lub Rozdział V pkt. 2 SIWZ, , może przedstawić dowody na to,  
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

f) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie lit. c powyżej. 

g) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
VI.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWI ĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW  
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 

2) opis doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w celu oceny oferty w ramach kryterium jakości zespołu, opisanego  
w Rozdziale XIV SIWZ. Opis winien zawierać co najmniej imię i nazwisko, numer 
uprawnień danej osoby, informację dotyczące zakresu pełnionej przez tę osobę funkcji. 
Wzór opisu stanowi załącznik 1a do SIWZ. 
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1).  

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

7. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu: 

a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
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z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik 3 
do SIWZ; 

b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  
do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik 4 do SIWZ 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  
w postępowaniu: 

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp; 

b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 
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że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt. 2. lit. a. składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości; 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt. 2. lit b. lub c. dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

10. Dokument, o którym mowa w pkt 8. powinien być wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9. 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 8. i 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 10. stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych  
w pkt 7, ppkt 2), lit a, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile 
nadal są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
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danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 
jednolity: Dz.U. 1114 z późn. zm). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio 
oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały 
Zamawiającemu złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, 
z której Zamawiający może je pobrać. 

 
VII.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJ ĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKRE ŚLONYCH W ART. 22A 
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJ ĄCYCH POWIERZY Ć WYKONANIE CZ ĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz,  
o których mowa w Rozdziale VI pkt. 2 SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli 
podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,  

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu  
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. Rozdziale VI pkt 
7 ppkt. 1 i 2. Postanowienia pkt 13 w rozdziale VI stosuje się odpowiednio. 

 
VIII.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Rozdziale VI pkt. 2 SIWZ, natomiast 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 
V SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw  
do wykluczenia. 

 
IX.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZ ĄCE 

SKŁADANYCH O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW 
1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście,  
za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę:  
Marcin Koziołek, tel: 032 – 622 – 87 – 49, e – mail: dokumentacja@mnpe.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
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4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia  
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
7. Oświadczenia, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX składane przez wykonawcę  

i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX, inne niż oświadczenia, o których 
mowa powyżej w pkt 6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci  
albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,  
albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 
3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu – o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 pptk 1); 

2) opis doświadczenia zespołu, na potrzeby oceny oferty w kryterium jakości zespołu –  
o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2), zgodnie ze wzorem określonym  
w załączniku nr 1a do SIWZ;  

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,  
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo  
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
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składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa  
w rozdziale VI; 

5) dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu 
o którym mowa w Rozdziale VII (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w szczególności 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres 
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres 
udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje 
roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę. 

7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający 
łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 
Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 
ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności 
będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę 
wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
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9. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:  

 

 
 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,  
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
XI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie  
do porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza 
się składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

2. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

nazwa (firma) wykonawcy 

adres wykonawcy 

[___] 

OFERTA 

na na pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym 

nr referencyjny: ……………………. 

 

Nie otwierać przed dniem……………  

[wpisać dzień składania ofert i godzinę ich otwarcia zgodnie z SIWZ] 
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zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest 
przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji. 

5. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując 
zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

6. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia 
działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, 
Zamawiający - wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek 
VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia 
ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu oferty. 

7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych 
(PLN). 

 
XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 04.05.2017 r. 
do godziny 12.00 

2. Oferty można składać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7:30 – 14:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2017 r., o godz. 12.30 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

XIII.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 

XIV.  KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENI E 
ZAMÓWIENIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert: 
a. cena – 60 % 
b. doświadczenie zespołu – 30% 
c. kryterium społeczne – 10% 
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Ad. Kryterium ceny – (0 – 60 pkt.) 
Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 
Oferta o najniższej cenie uzyska 60 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty 
uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
 

 
 
C  - liczba punktów za cenę  
Cn - najniższa cena ofertowa 
Cb - cena badanej oferty 
W - waga = 60 

 
Ad. Kryterium do świadczenie zespołu – (0-30 pkt.) 
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków 
zespołu projektowego przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu 
widzenia charakteru zamówienia. Oceniane doświadczenie odnosi się do najistotniejszych 
elementów zamówienia.   
 
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie wskazane w „Opisie 
doświadczenia zespołu”, składanego wraz z ofertą.  
 
a. Podkryterium osób mających pełnić funkcje budowlane (0 – 10 pkt): 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane przez 
Wykonawców do wykonania następujących funkcji: 
1) inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej;  
2) inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  
3) inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych; 
4) inspektor branży instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych;  
 
Oceniane będzie doświadczenie osób, o których mowa powyżej w pkt 1)-4) polegające na 
pełnieniu ww. funkcji w ramach prac budowlanych przy zadaniu „Zachowanie, restauracja 
i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w Wygiełzowie”. Do zdobycia jest 2,5 pkt w ramach każdej z ww. 
funkcji. Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści opisu doświadczenia zespołu ilość 
usług w ww. zakresie, świadczonych przez poszczególne osoby, ze wskazaniem nazwy 
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podmiotu zlecającego wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji oraz podaniem wartości 
prac.  
  
Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób 
pomiędzy ofertami. Porównanie zostanie dokonane oddzielnie dla każdej z ww. funkcji. 
Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według następującego wzoru: 
 
P = Db/Dn x W 
 
gdzie: 
P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby; 
Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie); 
Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby 
spośród wszystkich ofert) 
W – waga (dla każdej funkcji wynosi 2 pkt.) 
 
Maksymalnie dla każdej funkcji można zdobyć 2 pkt. Punkty zdobyte dla poszczególnych 
funkcji zostaną następnie zsumowane. Łącznie w ramach niniejszego podkryterium można 
zdobyć 10 pkt.  
 

b. Podkryterium osoby mającej pełnić funkcj ę kierownika projektu (0 – 10 pkt.) 
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoba wskazana jako kierownik projektu 
posiada doświadczenie ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  tj. ponad wymagany udział w realizacji 3 projektów o łącznej wartości 
projektów co najmniej  2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 
500.000,00 zł brutto. 
 
Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób 
pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według 
następującego wzoru: 
 
P = Db/Dn x W 
 
gdzie: 
P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby; 
Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie); 
Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby 
spośród wszystkich ofert) 
W – waga (10 pkt.) 
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W ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 10 punktów.  
 

c. Podkryterium osoby mającej pełnić funkcj ę specjalisty ds. zamówień publicznych  
(0 – 10 pkt.) 
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoba wskazana jako specjalista  
ds. zamówień publicznych posiada doświadczenie ponad wymagane dla spełniania 
warunków udziału w postępowaniu  tj. ponad wymagany udział w przygotowaniu  
i przeprowadzeniu przynajmniej 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób 
pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według 
następującego wzoru: 
 
P = Db/Dn x W 
 
gdzie: 
P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby; 
Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie); 
Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby 
spośród wszystkich ofert) 
W – waga (10 pkt.) 
 
W ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 10 punktów. 

 
Ad. Kryterium społecznego  (0 – 10 pkt.) 
Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu Ofertowym – wzór stanowi załącznik nr 1  
do SIWZ) ile osób, spośród wszystkich skierowanych do wykonania zamówienia a określonych 
w Rozdziale V pkt 2 ppkt. 2) SIWZ, będzie zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na 
podstawie umowy o pracę – art. 22 §1 Kodeksu pracy.  
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium według następujących zasad:  
o Za każdą osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia i zatrudnioną przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę 
Wykonawca otrzyma 2,5 punktu. 

o Wykonawca, który nie zadeklaruje, że zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę 
lub zadeklaruje, że nie zatrudni żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę otrzyma 
w tym kryterium 0 punktów.  

 
Uwaga: 
W przypadku złożenia w ofercie deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób, wykonawca 
będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod 
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rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte 
wykonanie zamówienia. 
W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, wykonawca będzie zobowiązany  
do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia,  
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  
Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez 
Zamawiającego określonej, wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym 
zakresie. 
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 10 pkt. 

 
2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKICH NALE ŻY DOPEŁNIĆ  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy  
na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców,  
w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z 
Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę 
ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, w postaci papierowej 
zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem. 

 
XVI.  ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.  
 

XVII.  WZÓR UMOWY 
Wzór umowy został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

 
XVIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo 
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opisanych w dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących 
czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego  
z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu 
przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. W pozostałym zakresie 
Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie ustawy. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które  
nie przysługuje odwołanie. 

4. Więcej informacji o sposobie wnoszenia środków ochrony prawnej znajduje się na stronie 
Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.  

 
XIX.  INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 

29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
 
XX. ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ  
Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 1a do SIWZ 
Opis doświadczenia zespołu 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ 
Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu; 

4. Załącznik nr 3 do SIWZ  
Formularz wykazu wykonanych usług; w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku dotyczącego doświadczenia (zgodnie z rozdziałem V ust 2 pkt a SIWZ) 

5. Załącznik nr 4 do SIWZ  
Formularz wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia; 

6. Załącznik nr 5 do SIWZ 
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Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 
7. Załącznik nr 6 do SIWZ 

Szczegółowy opis inwestycji. 
8. Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
OFERTA 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji zarządzającego procesem 
inwestycyjnym, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia: 

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ……………………… zł, w tym podatek 

VAT ……%: 
b) informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w następującym zakresie:  ............................................................  
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................   

Uwaga: 
- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi; 
- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których 
oferty będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego,  
tj. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia,  
o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub 
importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”). 
c) Zobowiązujemy się do zatrudnienia ……….. osób spośród wskazanych w Rozdziale V pkt. 2 

ppkt 2). na umowę o pracę w pełnym wymiarze.  
d) Zatrudnione zostaną następujące osoby: 

………………………………………………………………………… funkcja: 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… funkcja: 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… funkcja: 
…………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………… funkcja: 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… funkcja: 
…………………………………………………………… 

(jeśli dotyczy) 
e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 
f) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

 terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ; 

g) oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji:  ......................................   
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 
imię i nazwisko/firma:  .................................................................................................................  
adres:  ............................................................................................................................................  
e-mail:  ..........................................................................................................................................  
 
Osoba do kontaktu:  ...................................................  tel.:  ........................................................  
 
Oferta została złożona na ……… zapisanych stronach. 
 
 ........................................................   ...............................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 
OPIS DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU 

(wzór) 
I.  Podkryterium osób mających pełnić funkcje budowlane 
1. Inspektor w branży konstrukcyjno budowlanej:  

Imi ę i nazwisko, nr uprawnień: 
…………………………………………………………………………………………………

………… 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

… … 
 

2. Inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  

Imi ę i nazwisko, nr uprawnień: 
…………………………………………………………………………………………………

………… 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
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………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

… … 
 

3. Inspektor w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 

Imi ę i nazwisko, nr uprawnień: 
…………………………………………………………………………………………………

………… 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

… … 
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4. Inspektor branży instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych;  

Imi ę i nazwisko, nr uprawnień: 
…………………………………………………………………………………………………

………… 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa inwestycji:  ...............................................................................................................  
Podmiot zlecający: 
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
Wartość prac: .......................................................................................................................  

… … 
 
II.  Podkryterium osoby mającej pełnić funkcj ę kierownika projektu 
Imi ę i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………... 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
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Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

3.  Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

4. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

… … 
 

Na szarym tle należy wpisać projekty, które są wskazywane na potwierdzenie spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. W dalszych polach należy wskazać doświadczenie wykraczające poza 
wymagane doświadczenie minimalne, na potrzeby oceny oferty w ramach kryterium jakości 
zespołu.  
 
III.  Podkryterium osoby mającej pełnić funkcj ę specjalisty ds. zamówień publicznych 
Imi ę i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………... 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Nazwa postępowania:  ..........................................................................................................  
Zamawiający:  ......................................................................................................................  
Wartość zamówienia:  ..........................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Nazwa postępowania:  ..........................................................................................................  
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Zamawiający:  ......................................................................................................................  
Wartość zamówienia:  ..........................................................................................................  

3. Funkcja: ................................................................................................................................  
Nazwa postępowania:  ..........................................................................................................  
Zamawiający:  ......................................................................................................................  
Wartość zamówienia:  ..........................................................................................................  

… … 
 
Na szarym tle należy wpisać projekty, które są wskazywane na potwierdzenie spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. W dalszych polach należy wskazać doświadczenie wykraczające poza 
wymagane doświadczenie minimalne, na potrzeby oceny oferty w ramach kryterium jakości 
zespołu.  
 
 
 ........................................................   ...............................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków  
udziału w postępowaniu 

 
Działając w imieniu: 
nazwa (firma) podmiotu1:  ............................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
adres podmiotu:  ............................................................................................................................  
składając ofertę w postępowaniu na pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, 
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w rozdziale V.2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
Jednocześnie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję

2: 
c) jest/nie jest3 małym lub średnim przedsiębiorcą; 
d) polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 
nazwa (firma) podmiotu4:  .....................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
adres podmiotu:  .....................................................................................................................  
zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na 
zdolnościach podmiotu trzeciego:  .........................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

e) zamierza powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia: 
nazwa (firma) podwykonawcy5:  ...........................................................................................  

                                                           
1 Oświadczenie składa – wraz z ofertą: 

− Wykonawca,  
− każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu – w takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków) oraz  
− każdy podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu (w zakresie warunków udziału w postępowaniu – w takim zakresie, w którym powołuje się na jego 
zasobu w celu potwierdzenia spełniania tych warunków). 

2 Oświadczeń wskazanych w punkcie c i d nie wypełniają podmioty, na których zdolnościach polega Wykonawca w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3 Niepotrzebne skreślić 

4 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 

5 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 
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 ................................................................................................................................................  
adres podwykonawcy:  ...........................................................................................................  
zakres prac:  ...........................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

 
 
 
 ........................................................   ...............................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  
WYKAZ USŁUG 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia 
(zgodnie z rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) SIWZ) 

 
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego 

 

Lp
. 

Podmiot, na 
rzecz którego 
usługa była 

wykonywana 

Data 
wykona

nia 
usługi 

Opis usługi 

Nazwa 
podmiotu 

wykonującego 
usługę6 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4.  

 

   

5. 

 

   

                                                           
6
 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu – wskazać dane tego podmiotu 

(rzeczywistego wykonawcy danej usługi) 
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6. 

 

   

 
 
 ........................................................   ...............................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
WYKAZ OSÓB 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób,  
które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia  

(zgodnie z rozdziałem V pkt 2 ppkt 2) SIWZ) 
 

Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego 
 
 
Osoba która, będzie pełnić funkcj ę inspektora branżowego: 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  
Podstawa dysponowania –  ...........................................................................................................  
Uprawnienia budowlane z branży konstrukcyjno-budowlanej –  .................................................  
 
Osoba która, będzie pełnić funkcj ę projektanta branżowego: 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  
Podstawa dysponowania –  ...........................................................................................................  
Uprawnienia budowlane z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –  ..............................................  
 
Osoba która, będzie pełnić funkcj ę projektanta branżowego: 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  
Podstawa dysponowania –  ...........................................................................................................  
Uprawnienia budowlane z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych –  ............................................................................................................  
 
Osoba która, będzie pełnić funkcj ę projektanta branżowego: 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  
Podstawa dysponowania –  ...........................................................................................................  
Uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych –  ................................................................................................................  
 
Osoba, która będzie pełnić funkcj ę Kierownika Projektu: 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  
Podstawa dysponowania –  ...........................................................................................................  
Posiadany certyfikat (data, nr):  
Doświadczenie:  
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Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

3.  Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

 
Osoba pełniąca funkcję Specjalisty ds. rozliczeń 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  

Podstawa dysponowania –   

 

 

Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dot. sprawozdawczości i raportowania: 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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Wartość projektu:  ................................................................................................................  
2. Funkcja: ................................................................................................................................  

Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

Doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej: 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

3.  Funkcja: ................................................................................................................................  
Okres pełnienia funkcji:  ......................................................................................................  
Nazwa projektu:  ..................................................................................................................  
Beneficjent: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Wartość projektu:  ................................................................................................................  

 
Osoba pełniąca funkcję Specjalisty ds. księgowych 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  
Podstawa dysponowania –  ...........................................................................................................  
Wykształcenie/kwalifikacje–  .......................................................................................................  
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Osoba pełniąca funkcję specjalisty ds. zamówień publicznych: 
Imię i nazwisko –  .........................................................................................................................  
Podstawa dysponowania –  ...........................................................................................................  
Wykształcenie–  ............................................................................................................................  
Doświadczenie: 
Lp
. 

Opis 

1. Funkcja: ................................................................................................................................  
Nazwa postępowania:  ..........................................................................................................  
Zamawiający:  ......................................................................................................................  
Wartość zamówienia:  ..........................................................................................................  

2. Funkcja: ................................................................................................................................  
Nazwa postępowania:  ..........................................................................................................  
Zamawiający:  ......................................................................................................................  
Wartość zamówienia:  ..........................................................................................................  

 
 
 
 ........................................................   ...............................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE  
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 
 
Działając w imieniu: 
nazwa (firma) podmiotu7:  ............................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
adres podmiotu:  ............................................................................................................................  
w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji zarządzającego procesem 
inwestycyjnym, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję

8: 

− nie przynależy z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) 

− przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o 
ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w 
postępowaniu: 
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w 
postępowaniu Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 

 
 
 
 ........................................................   ...............................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
  

                                                           
7 Oświadczenie składa Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI. 

 
Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie 
 
Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem 
oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

 
I. Zamek Lipowiec  

Celem projektu jest zachowanie zabytkowej substancji średniowiecznego zamku biskupów 
krakowskich jako trwałej ruiny chronionej prawem (rejestr zabytków woj. małopolskiego nr 
A-7 z 4.04.1968 [A-1584/95 (Kat)], zapobieżenie postępującym zniszczeniom budowli i jej 
trwałe zabezpieczenie na przyszłość, wprowadzenie nowych funkcji obiektu w kierunku 
właściwego i efektywnego wykorzystania na cele działalności kulturalnej i turystycznej 
(POT obejmujący kawiarnię, sklepik i punkt informacji) oraz stworzenie niezbędnego 
zaplecza usługowo-sanitarnego.  
 
Powyższe efekty zostaną uzyskane dzięki:  

− remontowi konserwatorskiemu murów zamkowych obejmującemu konserwację  
i uzupełnienia ubytków zabytkowych elementów budowli (mury, przypory, 
nadproża, wieża, posadzki, stropy, odwodnienia);  

− budowie stropu i zadaszenia nad pomieszczeniami II piętra nad tzw. sala biskupia  
i przynależnościami oraz nad kaplicą zamkową;  

− modernizacji i przebudowie istniejącego zaplecza socjalno-gospodarczego 
zlokalizowanego po wschodniej stronie dziedzińca, z uwzględnieniem budowy 
bezodpływowego zbiornika ścieków o pojemności do 10 m3, sanitariatów, 
pomieszczeń gospodarczych, punktu sprzedaży pamiątek, słodyczy i napojów o pow. 
zabudowy do 300 m2;  

− wykonaniu nowych instalacji elektrycznych w obrębie zamku, budowy instalacji 
oświetlenia wieży i murów zamkowych, instalacji odgromienia, instalacji p.poż;  

− budowie przyłącza wody pitnej do punktu rozdziału wody w budynku zaplecza 
socjalno-gospodarczego z rurociągu wiejskiego Ø 50 mm, przyłącz wodociągowy  
o długości ok. 225 m zlokalizowany w pasie drogi na dz. 1594/3 ze studzienką 
przepompowni i rozprowadzeniem.  
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W efekcie Muzeum zyska:  
− zrewitalizowane powierzchnie na działalność kulturalną w obrębie przykrytych 

murów zamkowych poprzez ich adaptację i wyposażenie w niezbędne media  
w wymiarze ok. 200 m2;  

− nowe przestrzenie usługowe z punktem kasowym, z zapleczem sanitarnym, 
gastronomicznym (POT – punkt obsługi turystów) niezbędnym do funkcjonowania 
muzeum na Zamku.  
 

Parametry obiektu:  
Pow. działki zamku 0,58 ha  
Pow. zabudowy zamku:ok.1000,00 m2  
Pow. zabudowy POT: 264,00 m2 Pow. użytkowa zamku:ok.1325,00 m2  
Pow. użytkowa POT: 102,50 m2  
Kubatura zamku ok.14 500,00 m3  
Pow. utwardzona: 243,00 m2  

 
II.  Przeniesienie i rekonstrukcja zabytkowego spichlerza z Bobrka na teren Skansenu. 

Przeniesienie ma na celu przywrócenie jego walorów architektonicznych i użytkowych, 
trwałą ochronę konserwatorską obiektu ujętego w rejestrze zabytków (nr A-362/1978 z dn. 
17. X. 1978) oraz włączenie go w obieg kultury poprzez udostępnienie obiektu w nowej 
funkcji dla zwiedzających Muzeum.  
Zakres:  

− dokonanie rozbiórki obiektu pod nadzorem konserwatorskim Muzeum, zgodnie  
z posiadaną dokumentacją inwentaryzacyjną i projektem rozbiórki;  

− wykonanie robót przygotowawczych związanych z nowym posadowieniem obiektu, 
niwelacja terenu, wykonanie ław fundamentowych i podmurowania;  

− translokacja elementów obiektu z Bobrka na teren Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w Wygiełzowie;  

− wykonanie prac konserwatorskich związanych z oczyszczeniem i impregnacją 
elementów budowli, uzupełnieniem ubytków w elementach konstrukcyjnych, 
rekonstrukcją elementów uszkodzonych i zniszczonych fragmentów podwalin, 
podłóg i więźby dachowej, montażu elementów obiektu wraz z wykonaniem nowego 
gontowego pokrycia dachów budynku;  

− wykonanie instalacji niezbędnych dla funkcjonowania obiektu (linia energetyczna 
zasilająca i instalacja elektryczna oświetlenia, instalacja sygnalizacji pożaru, 
instalacja sieci Lan i monitoringu CCTV);  

− wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą przy obiekcie 
polegających na wykonaniu ścieżek grysowych i kamiennego ogrodzenia 
nawiązującego do całości ogrodzenia zespołu dworskiego w Muzeum;  
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− zakup wyposażenia wystawienniczego i meblarskiego.  
 
Poprzez rekonstrukcję obiektu na terenie Muzeum pozyskane zostaną:  

− nowe przestrzenie wystawiennicze, edukacyjne i spotkań (2 sale wystaw 
galeryjnych, sala edukacyjna, sala spotkań) w parterze budowli o powierzchni  
ok. 200 m2;  

− nowe przestrzenie magazynowe pozwalające na właściwe dla skansenu 
przechowywanie muzealiów i prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad 
muzealiami o łącznej powierzchni ok. 400 m2;  

− rozbudowanie programu architektonicznego Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w sektorze budownictwa dworskiego.  

 
Parametry obiektu:  
Pow. zabudowy 230 m2  
Pow. użytkowa 564 m2  
Pow. całkowita 690 m2  
Kubatura 1700 m3  
Zmiana powierzchni użytkowych:  
Powierzchnia użytkowa obiektów w skansenie i na zamku wynosi obecnie 6.113,66 m2. Po 
realizacji projektu wyniesie 7016,16 m2 (zamek 200 m2 nowych powierzchni na cele 
kulturalne + POT 102,5 m2 oraz spichlerz ok. 200 m2 sale + 400 m2 magazyny). 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI. 
(ciąg dalszy) 

 
Lp Zadanie Działania 

 
Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc). 

1 Wykonanie 
kompletnej 
dokumentacji 
projektowej 

1.1 Wykonanie dokumentacji 
projektowej budowlanej dla 
inwestycji polegającej na 
konserwacji Zamku Lipowiec 
wraz z przebudową budynków 
gospodarczych podzamcza na 
Punkt Obsługi Turystów 

Koszt przygotowawczy projektu: Działanie dotyczyło wykonania dokumentacji 
projektowej obejmującej: 
- Pełny program konserwatorski 
- Ekspertyzę konstrukcyjną 
- Projekt budowlany i wykonawczy 
oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. 

1.2 Wykonanie analizy finansowej i 
ekonomicznej 

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki pochodzące z RPO 
WM. 

1.3 Opracowanie wniosku o 
dofinansowanie projektu 

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników niezbędnych do ubiegania się 
o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM. 
Koszt niekwalifikowalny projektu 

1.4 Ekspertyzy archeologiczne, 
geologiczne, techniczne 

Koszty wynagrodzenia ekspertów opracowujących dokumenty związane z 
przygotowaniem inwestycji. 

2 Remont i 
przebudowa 
Zamku Lipowiec 

2.1 Stworzenie Punktu Obsługi 
Turystów z infrastrukturą 
wewnętrzną na podzamczu 

Istniejące pomieszczenie gospodarcze podzamcza zostają przebudowane na funkcję 
Punktu Obsługi Turystów. Budynek ten wpisuje się w przestrzeń zamku 
wykorzystując mury obronne przedzamcza i istniejące budynki gospodarcze jako 
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wraz z 
przebudową 
budynków 
gospodarczych 
podzamcza na 
Punkt Obsługi 
Turystów z 
infrastrukturą 
wewnętrzną 

część swej substancji. Powstanie niezależnego konstrukcyjnie układu słupów 
niosących duży dach z podcieniem zintegruje zabytkową substancję z jej rozbudową. 
Konstrukcja ta nie naruszając reliktów przeszłości pozwoli ukształtować przestrzeń 
usługową dostosowaną do oczekiwań i potrzeb. Swą powściągliwą formą budynek 
dostosuje się do charakteru ruin zamku. W ten sposób powstanie zespół toalet 
ogólnodostępnych oraz pomieszczenie kasy wraz z kawiarnią zamkową. W ramach 
tego zespołu powstanie również zbiornik betonowy szczelny wielokomorowy na 
ścieki sanitarne o poj. 25m³. Zbiornik ten będzie wykorzystywany przez POT i 
wartownię na zamku. Budynek POT będzie również posiadał elektryczne ogrzewanie 
oraz wentylację mechaniczną.  
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.2 Wyposażenie Punktu Obsługi 
Turystów 

WYKAZ WYPOSAŻENIA PUNKTU OBSŁUGI TURYSTÓW, niezbędnego do 
uruchomienia w obiekcie funkcji kawiarni, sklepiku i informacyjnej: 
Kasa z kawiarnią: 
- Stoły drewniane w kawiarni: 
5 szt. 80x180cm 
7 szt. 80x80cm 
– prosta forma z litego drewna, blat z drewna klejonego gr. 5cm, nogi o prostokątnym 
kształcie z litego drewna, całość rozbielona bejcą i zabezpieczona lakierem 
matowym. 
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- Krzesła drewniane w kawiarni: 
51 szt. 
– prosta forma z litego drewna, całość rozbielona bejcą i zabezpieczona lakierem 
matowym . 
- Lada kasowa i barowa w kawiarni: 
– prosta forma z litego drewna, całość rozbielona bejcą i zabezpieczona lakierem 
matowym . 
240x60x75cm 
- Regał przyścienny stojący z półkami w barze kawiarni: 
– prosta forma z litego drewna, całość rozbielona bejcą i zabezpieczona lakierem 
matowym . 
240x40x75cm 
- Szafa chłodnicza przeszklona ze stali nierdzewnej w kawiarni. 
Wymiary zewnętrzne szer./gł./wys. : 750 x 730 x 1640 (h) mm, poj. 540l : 2 szt. 
- kuchnia elektryczna wolnostojąca 4 polowa ze stali nierdzewnej w kawiarni. 
Wymiary zewnętrzne szer./gł./wys. : 800 x 730 x 850 (h) mm,: 1 szt. 
- kuchnia mikrofalowa ze stali nierdzewnej w kawiarni. 
Wymiary obudowy: 525x414x(H)310 , Wymiary wnętrza: 359x362x(H)247mm,:  
2 szt. 
- zmywarko wyparzarka do szkła i naczyń ze stali nierdzewnej w kawiarni. 
Wymiary obudowy: wymiary szer.x gł.x wys.: 420x500x655h mm, wydajność 30 
koszy/h: 1 szt. 
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- stół ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej z baterią sztorcową w 
kawiarni. 
Wymiary obudowy: wymiary szer.x gł.x wys.: 800x600x850 mm: 2 szt. 
- umywalka ceramiczna typu picolo wisząca, wyposażona w baterie umywalkową 
sztorcową chromowaną we współczesnym wzornictwie: 1 szt. 
- szafa na czyste naczynia z drzwiami przesuwnymi ze stali nierdzewnej w kawiarni. 
Wymiary obudowy: wymiary szer.x gł.x wys.: 800x600x2000 mm: 1 szt. 
- zaplecze kuchni wyposażone będzie w elektryczny pojemnościowy podgrzewacz 
wody o poj. 30l 
- ogrzewanie pomieszczeń 4 panelowymi grzejnikami elektrycznymi H=18cm 
L=165cm, 1400W, 
bryzo szczelnymi bez wtyczki montowanymi na ścianie 
Toalety: 
6 szt. muszli ustępowych kompaktowych ceramicznych wiszących w zabudowie 
ściennej z deską wolnoopadającą, z przyciskiem spłuczki ze stali nierdzewnej. W tym 
jedna dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych z koniecznymi pochwytami 
ze stali nierdzewnej. 3 szt. Pisuarów ceramicznych wiszących, z przyciskiem spłuczki 
ze stali nierdzewnej oddzielonych od siebie płytą HPL. 
4 szt. kabiny ustępowe wraz z drzwiami wydzielone zabudową systemową z płyt 
HPL. 
5 szt. owalnych umywalek ceramicznych wpuszczonych w kamienny blat z czarnego 
granitu,  wyposażonych w baterie umywalkowe sztorcowe chromowane we 
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współczesnym wzornictwie, 
1 szt. umywalka ceramiczna dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych z 
niezbędnymi uchwytami ze stali nierdzewnej, wyposażona w baterie umywalkową 
sztorcową chromowaną we współczesnym wzornictwie, 
1 szt. umywalka ceramiczna wisząca, wyposażona w baterie umywalkową sztorcową 
chromowaną we współczesnym wzornictwie, 
1 szt. umywalka ceramiczna typu picolo wisząca, wyposażona w baterie umywalkową 
sztorcową chromowaną we współczesnym wzornictwie, 
2 szt. - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 30l 
5 szt. suszarek elektrycznych ze stali nierdzewnej szczotkowanej: 
- Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) 
- Szybkość nawiewu: 65 km/h 
- Temperatura powietrza: > 52°C 
- Średni czas suszenia: około 40 sekund 
- Poziom hałasu: 60 dB 
- Wymiary (szer/gł./wys.): 255 x 140 x 300 mm 
- Rodzaj montażu: naścienny 
- Przewód : brak przewodu zasilającego 
(Dalsza część w piśmie przewodnim: uwaga 2.2) 
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 2.3 Remont i przebudowa 

pomieszczenia wartowni 
Pomieszczenie dla przewodników i wartowników to jedna z sal parteru zamku, która 
do tej pory, pełniąc tę funkcję, nie posiadała instalacji sanitarnych. W celu poprawy 
warunków pracy projektuje się doprowadzenie do tego pomieszczenia wodociągu z 
POT oraz położenie kanalizacji do szczelnego zbiornika na ścieki. W ten sposób 
możliwe będzie wyposażenie pomieszczenia w węzeł sanitarny oraz aneks kuchenny. 
Tu też została zlokalizowana rozdzielnia główna zamku oraz centrala alarmowa. 
Pomieszczenie zostało wyposażone w ogrzewanie elektryczne. Wymiana okna i drzwi 
ma na celu poprawę parametrów cieplnych tego pomieszczenia. Wentylacja będzie 
wspomagana mechanicznie. 
 
Węzeł sanitarny wartowni wyposażony będzie w : 
1 szt. muszlę ustępową kompaktową ceramiczną wiszącą w zabudowie ściennej z 
deską 
wolnoopadającą, z przyciskiem spłuczki ze stali nierdzewnej. 
1 szt. umywalka ceramiczna wisząca, wyposażona w baterie umywalkową sztorcową 
chromowaną 
we współczesnym wzornictwie, 
1 szt. szafka ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej z baterią 
sztorcową 
Wymiary obudowy: wymiary szer.x gł.x wys.: 800x600x850 mm 
1 szt. dozownik na mydło ze stali nierdzewnej szczotkowanej: 



                                                                                                    

 

 

ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice,  

tel.: +48 32 646 28 10 lub +48 32 622 87 49, fax.: +48 32 622 87 49 

sekretariat@mnpe.pl; www.mnpe.pl 

Strona 50 z 72 
 

Muzeum –  

Nadwiślański Park Etnograficzny  

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

Lp Zadanie Działania 
 

Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc). 

- mydło uzupełniane z kanistra 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
1 szt. dozownik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej: 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
- ogrzewanie pomieszczeń wartowni: 
1 – panelowym grzejnikiem elektrycznym H=18cm L=132cm, 1000W, 
bryzo szczelnymi bez wtyczki montowanymi na ścianie 
1 panelowym grzejnikiem elektrycznym H=35cm L=651cm, 500W, 
bryzo szczelnymi bez wtyczki montowanymi na ścianie 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich.  
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 2.4 Wykonanie robót 

konserwatorskich w 
działobitniach 

Otwory kamienne w działobitniach podlegają rekonstrukcji. Ciosy kamienne będą 
oczyszczone, następnie przeprowadzona będzie dezynfekcja i odsolenie wg. 
programu konserwatorskiego, po czym nastąpi rekonstrukcja brakujących ciosów 
kamiennych użyciem wstawek, taszli z kamienia tego samego gatunku tj. wapienia 
górnojurajskiego wraz ze spoinowaniem. 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.5 Wykonanie robót 
konserwatorskich elewacji wieży, 
korony wieży i korony zamku 

Korona zamku podlega gruntownemu remontowi polegającemu na wymianie płyty 
żelbetowej tarasu widokowego wraz z wymianą włazu wyjściowego, drabiny i 
balustrady. Remontowi podlega również cała kamieniarka korony zamku polegająca 
na uzupełnieniu streczyn kamiennych na całym obwodzie przez użycie wstawek, 
taszli z kamienia tego samego gatunku tj. wapienia górnojurajskiego jak i 
doszczelnieniu elementów kamiennych korony z odprowadzeniem wody na zewnątrz 
baszty. Wieża otrzyma również nową instalację odgromową. 
 
Elewacja wieży podlega konserwatorskiemu remontowi, który zabezpieczy ściany 
wieży przed dalszym destrukcyjnym procesem wymywania spoin, co w efekcie 
mogłoby doprowadzić do wypadania pojedynczych kamieni ze ściany i w 
konsekwencji destrukcji ściany. Równocześnie uwzględniając fakt gnieżdżenia się w 
ścianach wieży pustułki, pozostawione zostaną wnęki lęgowe. 
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Korona wieży podlega gruntownemu remontowi polegającemu na usunięciu 
wszelkich naleciałości i nawarstwień, usunięciu zdegradowanej zaprawy wapienno-
piaskowej i wszystkich zapraw cementowych przemurowaniu luźnych kamieni i 
doszczelnieniu elementów kamiennych korony zaprawą wapienno-piaskową z 
dodatkiem trasu i dodatkiem hydrofobowym. Wszelkie nierówności i w których 
mogłaby gromadzić się woda należy wypełnić. 
Równocześnie w części nad Salą Biskupią i przyległymi pomieszczeniami oraz 
Kaplicy wymaga ona częściowego rozebrania, wykonania stropu z betonu 
wodoszczelnego bądź szklanego i ponownego odtworzenia ponad powierzchnią 
stropu. 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.6 Wykonanie zadaszenia kaplicy, 
sali biskupiej i sal przyległych 

Istniejące drewniane zadaszenie sali biskupiej podlega rozbiórce, w jego miejsce oraz 
nad przyległymi pomieszczeniami od strony zachodniej projektuje się strop z betonu 
wodoszczelnego, a na nim zielone dachy jako kontynuacja już istniejących stropów 
zielonych nad piętrem pierwszym. Odwodnienie, tak jak z innych części zamku, 
poprzez rzygacze na zewnątrz. 
 
W celu odzyskania przestrzeni dwukondygnacyjnej kaplicy zamkowej projektuje się 
wykonanie stropu z belek z drewna klejonego przekrytych szkłem. Pozwoli to 
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zabezpieczyć tą przestrzeń przed wpływem warunków atmosferycznych, a tym 
samym pomieszczenie skarbca znajdujące się pod kaplicą. Zabezpieczenie okna w 
elewacji południowej również pozwoli ograniczyć wpływ warunków 
atmosferycznych wewnątrz kaplicy. Odwodnienie tak jak z innych części zamku 
poprzez rzygacze na zewnątrz. 
 
Powierzchnia nowych stropów, które będą zielonymi dachami to: 230m² 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.7 Wykonanie uzupełnienia bruku w 
posadzce dziedzińca 

W okolicach wozowni woda spływająca z dachu nad salą Biskupią spowodowała 
destrukcję w nawierzchni dziedzińca. Ten fragment nawierzchni zostanie uzupełniony 
brukiem identycznym, jak w pozostałej części dziedzińca. Uzupełnienie nawierzchni 
dziedzińca i wozowni kamieniem wapiennym identycznym z pozostałą nawierzchnią 
dziedzińca : 82 m² 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.8 Wykonanie remontu 
konserwatorskiego Skarbca 

By wyodrębnić przestrzeń zwaną dziś „skarbcem” wprowadza się strop będący 
jednocześnie posadzką kaplicy. W celu minimalnej ingerencji w strukturę ścian strop-
sklepienie będzie odtworzone zachowując układ sklepień widoczny na ścianach z 
cegły pojedynczej. Na oknach z kratami montaż nowych okiennic. W Skarbcu 
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projektuje się położenie nowej posadzki po zdjęciu warstw ziemi i kamieni. Będzie to 
posadzka z cegły na płasko na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
Montaż 2 szt. okiennic z drewna dębowego w oknach skarbca. Usunięcie warstw 
ziemi i położenie w skarbcu nowej nawierzchni z cegły na płask na podsypce 
cementowo piaskowej o powierzchni 47m² 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.9 Rekonstrukcja galerii kaplicy i 
okna w ścianie południowej 
kaplicy 

Wprowadzenie galerii kaplicy na poziomie drugiego piętra z lekkich materiałów 
jakimi są stal umożliwi dojście do cel, które dziś nie są dostępne dla zwiedzających. 
Rozwiązanie nawiązywać będzie w ten sposób do galerii, która wg opracowań istniała 
niegdyś w tym miejscu (widoczne istniejące gniazda) W oknie południowym 
zamontowana zostanie tafla szkła bezrefleksyjnego bez ram. 
 
Konstrukcja galerii wykonana została z elementów stalowych tworzących 3 pomosty 
wzdłuż ścian. Elementy nośne to ceowniki UPN 180 L=7410-7430 szt.2, L=6940-
7200 szt.4 Wypełnienie stanowi ruszt stalowy 40x40cm wypełniony płytami 
kamiennymi 38.5x38.5x5cm 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 
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 2.10 Rekonstrukcja otworów 

okiennych dziedzińca 
Otwory okienne dziedzińca znajdują się w przestrzeni ogólnodostępnej, a poprzez 
swój stan techniczny stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa zwiedzających. 
Elementy wymagają rekonstrukcji w pierwszej kolejności. Dlatego wszystkie okna 
poddane będą rekonstrukcji nadproży okiennych i uzupełnień węgarków wg. 
programu konserwatorskiego. 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.11 Wykonanie instalacji: 
elektrycznej, odgromowej i 
oświetlenia 

W zakres instalacji elektrycznych dla tego etapu remontu wchodzi budowa 
1. Linii kablowych zasilających i oświetlenie terenu 
2. Zasilania stacji podnoszenia wody 
3. Instalacji odgromowej zamku i POT 
4. Instalacji elektrycznych POT 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 2.12 Wykonanie przyłącza wody Zakres przyłącza wody obejmuje budowę: 
1. Studni montażowej dla hydroforu na skraju rezerwatu. 
2. Montaż zestawu hydroforowego i wodomierza 
3. Wykonanie rurociągów średnicy 50mm do pomieszczeń POT w trasie drogi 
dojazdowej do zamku 
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Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

3 Rozbiórka, 
przeniesienie i 
budowa połączona 
z rekonstrukcją 
Spichlerza z 
Bobrka 

3.1 Rozbiórka Spichlerza z Bobrka Dokonanie rozbiórki obiektu pod nadzorem konserwatorskim Muzeum, zgodnie z 
posiadaną dokumentacją inwentaryzacyjną i projektem rozbiórki. realizacja prac 
będzie przebiegać zgodnie z posiadaną i uzgodniona z WKZ dokumentacją pt. 
Rozpoznanie przyczyn i głównych rodzajów zagrożeń oraz program technologii 
specjalistycznych prac remontowo-konserwatorskich i zabezpieczająco-
impregnacyjnych budynku spichlerza w Bobrku gm. Chełmek -rozpoznanie zawiera 
pełny zakres merytoryczny opinii orzeczenia mykologiczno - budowlanego 
poszerzony o program prac konserwatorskich, co jest zapisane w tytule opracowania. 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 3.2 Budowa połączona z 
rekonstrukcją spichlerza z Bobrka 

Rekonstrukcja spichlerza na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej. 
Projektowana rekonstrukcja swym położeniem dostosowuje się do ukształtowania 
terenu, wykorzystując układ warstwicowy. Projektowany budynek będzie podłączony 
do instalacji elektrycznej jako rozbudowa instalacji wewnętrznej. Mała architektura 
która uzupełni rekonstruowany spichlerz to ścieżki o nachyleniu 5%, by spełniały 
wymagania dostępności obiektu przez osoby niepełnosprawne oraz ławka w okolicy 
wejścia. 
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Zestawienie powierzchni: 
Powierzchnia działek skansenu 5,33 ha 
Powierzchnia zabudowy: 230,0 m2 
Powierzchnia użytkowa: 564,0 m2 
Kubatura 1 700,0 m3 
 
Instalacje 
- budynek spichlerza podłączony będzie do instalacji elektrycznej istniejącej na 
terenie Skansenu; zapotrzebowanie w energię elektryczną mieści się w mocy 
istniejącej dla Skansenu; zasilanie będzie wykonane jako instalacja wewnętrzna, 
wykonana za opomiarowaniem; 
- budynek spichlerza wyposażony będzie w instalację odgromową; 
- budynek spichlerza wyposażony będzie w instalację sygnalizacji pożaru; 
- budynek spichlerza wyposażony będzie w instalację monitoringu wizyjnego CCTV; 
- budynek spichlerza wyposażony będzie w instalację okablowania strukturalnego 
LAN. 
 
realizacja prac będzie przebiegać zgodnie z posiadaną i uzgodniona z WKZ 
dokumentacją pt. Rozpoznanie przyczyn i głównych rodzajów zagrożeń oraz program 
technologii specjalistycznych prac remontowo - konserwatorskich i zabezpieczająco-
impregnacyjnych budynku spichlerza w Bobrku gm. Chełmek – rozpoznanie zawiera 
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pełny zakres merytoryczny opinii orzeczenia mykologiczno - budowlanego 
poszerzony o program prac konserwatorskich, co jest zapisane w tytule opracowania. 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

 3.3 Wyposażenie spichlerza z Bobrka Wykaz wyposażenia: 
1. Zakup oraz montaż systemu oświetleniowego dla spichlerza z Bobrka 
Dla potrzeb działalności kulturalnych i wystawowo – edukacyjnych spichlerz 
wymaga zakupu i montażu nowego systemu oświetleniowego, umożliwiającego 
uzyskanie równomiernego oświetlenia ściany jak i odpowiednich akcentów 
świetlnych poprzez oświetlenie eksponatów znajdujących się w pomieszczeniu. Do 
oświetlenia ścian pomieszczenia jako miejsca eksponowania wystaw i przedstawiania 
oferty edukacyjnej wybrano: 
- oprawy o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego. 
- dodatkowo dobrano oprawy których celem jest podświetlenie eksponatów 
znajdujących się w pomieszczeniu, o skupionym rozsyle strumienia świetlnego. 
System oświetleniowy dla uzyskania prawidłowego efektu zostanie zainstalowany na 
szynoprzewodach, podwieszonych przy suficie na belkach tragarzowych. 
 
2. System oświetleniowy obejmuje: 
1. Szynoprzewody 
• 7 x szynoprzewód o dł. 3 m 7 szt. 
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• 1 x szynoprzewód o dł. 4 m. 1 szt. 
• 2 x łącznik kątowy 2 szt. 
• 2 x końcówka zasilająca 2 szt. 
• 2 x końcówka 2szt. 
2. Oprawy oświetleniowe 
• Oprawa o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego 16 szt. 
• Oprawa o skupionym rozsyle strumienia świetlnego 3 szt. 
 
3. Zakup oraz montaż systemu nagłośnieniowego i systemu prezentacji 
audiowizualnej. 
Dla potrzeb działalności wystawowej, edukacyjnej i konferencyjnej spichlerz 
wymaga zainstalowanianowoczesnego systemu audiowizualnego i nagłośnieniowego. 
 
4. System audiowizualny i nagłośnieniowy obejmuje: 
1. monitor 1 szt. 
2. skaler 1 szt. 
3. wzmacniacz 1 szt. 
4. matryca liniowa (kolumny) 2 szt. 
5. subwoofer 2 szt. 
6. mikrofon bezprzewodowy 1 szt. 
7. wizualizer 1 szt. 
8. przyłącze 1 szt. 
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9. okablowanie komplet 1 szt. 
10. szafa Rack z wyposażeniem 1 szt. 
 
5. Zakup oraz montaż modułowych ścian ekspozycyjnych wraz z listwami do 
podwieszania obrazów i zakup gablot wystawienniczych. 
W celu realizacji zadania Muzeum dokona zakupu niezbędnego wyposażenia, w tym 
2 rodzaje gablot wystawienniczych (gabloty wolnostojące – 2 szt., gabloty stolikowe 
6 szt.), zapewniających bezpieczeństwo eksponowanych przedmiotów na wystawach 
czasowych, do których ma zostać w pełni przystosowany spichlerz z Kościelca. 
Nowoczesne gabloty zapewnią zwiedzającym komfort oglądania eksponatów z 
bliskiej odległości, a dla Muzeum zwiększone bezpieczeństwo przez kradzieżą czy 
też uszkodzeniem eksponatu. Muzeum nie posiada wystarczającej liczby gablot, 
dlatego nie może eksponować w sposób bezpieczny i prawidłowy muzealiów 
wchodzących w skład zbiorów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa spichlerza przed 
częstym naruszaniem struktury zabytkowego wnętrza obiektu, niezbędny staje się 
zakup modułowych ścian ekspozycyjnych (2 szt.) wraz z listwami do podwieszania 
obrazów (2 szt.). Cały system umożliwi uzupełnianie treści wystaw czasowych wraz z 
oddzieleniem przestrzeni wystawienniczej od przestrzeni audiowizualnej.  
 
6. Zakup mebli. 
W celu poprawienia warunków pracy podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych czy 
konferencji oraz stworzenia udogodnień użytkownikom zaplanowano zakupienie 



                                                                                                    

 

 

ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice,  

tel.: +48 32 646 28 10 lub +48 32 622 87 49, fax.: +48 32 622 87 49 

sekretariat@mnpe.pl; www.mnpe.pl 

Strona 61 z 72 
 

Muzeum –  

Nadwiślański Park Etnograficzny  

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

Lp Zadanie Działania 
 

Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc). 

mebli: krzeseł (30 szt.) i składanych stołów (5 szt.). 
 
7. Zakup wyposażenia magazynów: 
W celu odpowiedniego przechowywania zabytkowych obiektów ruchomych 
zakupionych zostanie 15 regałów. 
 
Szczegółowe informacje na temat zakresu technicznego oraz konserwatorskiego 
znajdują się w: kosztorysie inwestorskim oraz programie prac konserwatorskich. 

4 Nadzory 4.1 Nadzór inwestorski Koszt zaangażowania inspektorów branżowych w całym okresie realizacji inwestycji. 
Specjaliści świadczyć będą usługi kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, 
organizacji i koordynacji robót budowlanych, dokonywać będą odbioru etapów robót, 
kontroli robót na etapie realizacji, a także na etapie odbiorów końcowych. 

 4.2 Nadzór autorski Usługa sprawowania nadzoru nad zgodnością realizowanych zadań z dokumentacją 
projektową. Usługa specjalistyczna wymagająca zaangażowania podmiotu z 
uprawnieniami projektowymi. 

 4.3 Nadzór 
konserwatorski 

Usługa sprawowania nadzoru nad zgodnością realizowanych zadań z wytycznymi 
konserwatorskimi. Usługa specjalistyczna wymagająca zaangażowania podmiotu z 
uprawnieniami projektowymi. 
 
Zdaniem Wnioskodawcy wymienione prace to prace konserwatorskie, które musza 
być wykonane pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z zaleceniami i decyzjami 
konserwatora zabytków. 
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5 Koszty pośrednie 5.1 Promocja projektu Ze względu na wartość wnioskowanego dofinansowania Wnioskodawca zamieści na 

terenie realizacji inwestycji tablicę informacyjną sporządzoną zgodnie z wymogami 
Programu, a po zakończeniu projektu zastąpi ją tablicą pamiątkową. 
 
Koszt wykonania wymaganych oznaczeń stanowi koszt pośredni rozliczany będzie 
jako bezpośrednio ponoszone wydatki. 

 5.2 Obsługa projektu: rozliczanie 
projektu, obsługa prawna, 
postępowania Pzp 

Usługa realizowana przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne mająca na celu 
realizację zadań związanych z finansowym rozliczeniem dotacji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
doradztwem prawnym, prowadzeniem procedur Pzp: 
- opracowanie wniosków o płatność; 
- sprawozdań; 
- zarządzanie zmianą; 
- weryfikacja kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie; 
- przygotowanie umów; 
- prowadzenie postępowań Pzp; 
 
Koszt pośredni rozliczany będzie jako bezpośrednio ponoszone wydatki. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY. 
 
zawarta w dniu .................... w Wygiełzowie pomiędzy:  
1. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą  

w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, NIP: 628 – 214 – 64 – 84,  
Reprezentowanym przez dr Marka Grabskiego – Dyrektora Muzeum, 
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”:  

a  
2. …………….. z siedzibą  w …………, ul……………………, zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
…………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………, 
posiadającą NIP ………………., REGON ………………., 
reprezentowaną przez: 
…………………. – ………….,  
zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, 
 
Niniejszą umowę zawarto w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonanie zamówienie polegające na 

pełnieniu funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością 
zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Zachowanie, restauracja i 
prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w Wygiełzowie.  

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi świadczenie następujących usług: 
1) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż; 
2) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego;  
3) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców robót 

budowlanych i dostaw; 
4) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych i dostaw; 
5) przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; 
6) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w tym: 
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a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 
zm.),  

b. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 883 z późn. zm.), 

c. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia  
9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE 
L 88 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie  
z zamierzonym zastosowaniem. 

7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 
prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji  
i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych 
wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania 
urządzeń technicznych, 

8) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót,  

9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę, 

10) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji 
Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące 
przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; 

11) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
robót budowlanych na dostawę wody, energii elektrycznej itp. niezbędnych do wykonania 
zadania inwestycyjnego; 

12) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem 
merytorycznym i rachunkowym; 

13) inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji 
przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami 
warunków określonych w umowach; 

14) prowadzenie narad roboczych  na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie 
rzadziej niż raz w tygodniu; 

15) przeprowadzanie odbiorów i  rozliczeń częściowych realizacji zadań inwestycyjnych. 
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16) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz 
dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; 

17) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 
uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu 
inwestycyjnego; 

18) rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków 
trwałych 

19) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym  
i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; 

20) występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed 
sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji; 

21) naliczanie i egzekwowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub 
odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich 
Inwestorowi Bezpośredniemu; 

22) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie 
przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu 
Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy. 

23) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie, 
24) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków 

warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich 
(sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora 

25) organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, 
odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych, 

26) przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty 
dodatkowe ; 

27) przygotowanie umów, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar 
umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych,  

28) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych; 
29) odbiór dostaw (inspektorzy w branżach) 
30) opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,  
31) opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, 

odbiory)  
32) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu  
33) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i rozliczenie do 

Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz 
przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia 
wniosków o płatność i  rozliczenie, 
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34) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie;  
35) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu;  
36) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez 

zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych;  
37) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub 

rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja 
Harmonogramu  wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, 
uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu; 

38) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu. 
39) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu 
40) prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy przy 
zachowaniu należytej staranności. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w szczególności zgodnie z: 
a) niniejszą Umową, 
b) Umową o dofinansowanie, 
c) Dokumentacją projektu, 
d) Przepisami prawa, wytycznymi obowiązującymi w Programie; 
e) dokumentacją przetargową (SIWZ wraz z załącznikami), opublikowaną w postępowaniu  

o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego – dokumetnacja stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszej umowy, 

f) ofertą Wykonawcy złożoną w toku postępowania, o którym mowa w pkt. e) powyżej.  
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania 

Przedmiotu umowy i wykona Umowę, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 
żadnych dodatkowych kosztów. 
 

§ 2 
1. Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 
2. Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych 

przez Zamawiającego pełnomocnictw. 
3. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące Przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony  

w trakcie jej realizacji. 
4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, 

w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie takiej potrzeby wraz  
z uzasadnieniem. 

5. Zamawiający przed udzieleniem pełnomocnictwa może żądać dodatkowych wyjaśnień, w razie 
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zażądania dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa w ust. 4 zaczyna biec od dnia 
złożenia Zamawiającemu w formie pisemnej wyjaśnień przez Wykonawcę.   

6. Zamawiający odmawia udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli przedmiot umocowania nie leży  
w zakresie kompetencji Wykonawcy oraz w innych przypadkach, uzasadnionych ochroną praw 
Zamawiającego. 

7. Wymienione w ust. 3 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać  
ze starannością profesjonalnego pełnomocnika i z zabezpieczeniem ochrony interesów 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów,  zaciągania innych zobowiązań w tym 
finansowych w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,  
o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę ………………… zł. Kopia polisy stanowi 
załącznik nr [___] do nin. Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres obowiązywania Umowy do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż określona w ust. 9. Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy lub jej aktualizacji. 

 
§ 3 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 
zakończenia inwestycji, rozumianego jako dzień przyj ęcia rozliczenia inwestycji nie później 
jednak niż do dnia 31 grudnia 2019. 
 

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu nin. Umowy, 
2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będzie wymagane z związku z należytą 
realizacją Przedmiotu umowy. 

3) regulowanie płatności za prace związane z realizacją Projektu, bezpośrednio na rzecz 
wykonawców tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim 
zatwierdzeniu ich przez Wykonawcę,  

4) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań 
inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane, 

5) pokrywanie kosztów ewentualnych postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony 
interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie, 

6) pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed 
podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych, 
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7) udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca w szczególności zobowiązany  jest: 

1) do wykonywania obowiązków określonych w nin. Umowie  
2) do przekazywania Zamawiającemu (jego pełnomocnikom) dokumentacji powstałej  

w związku z realizacją Przedmiotu nin. Umowy w formie elektronicznej (szczegółowe 
zasady w tym zakresie określi Zamawiający i przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zawarcia nin. Umowy),  

3) poddania się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu przez 
podmioty uprawnione, 

4) zamieszczania we wszystkich dokumentach związanych z realizacją Projektu, informacji  
o źródłach finansowania Projektu, 

5) współpracy z podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego, jego pełnomocnikami  
w związku z realizacja Projektu, 

6) współpracy z Zamawiającym w związku z przeprowadzanymi kontrolami i audytami 
Projektu  poprzez przygotowanie projektów odpowiedzi, wystąpień, oraz doradztwo  
w zakresie wykonywanych obowiązków przez Wykonawcę związanych z całym zakresem 
Przedmiotu umowy,  w tym w siedzibie Zamawiającego, 

7) stosować się do zasad współpracy i komunikacji obowiązujących w Projekcie; 
8) do opracowania opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań mających na celu wyłonienie 

Wykonawców Inwestycji oraz do sprawowania nadzoru nad wykonaniem robót 
budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,  

9) do opracowywania dokumentacji dotyczącej przygotowywania, realizacji i finansowania 
Inwestycji, 

10) do przechowywania oraz zarchiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji w 
tym przechowywania w formie elektronicznej (szczegółowe zasady w tym zakresie określi 
Zamawiający i przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia nin. 
umowy),  

11) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy …… 
osoby/osób o której/rych mowa w ofercie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy przez okres jej obowiązywania. 

12) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od daty podpisania umowy do 
przedstawienia Zamawiającemu zaświadczenia o zatrudnieniu. 

13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązków 
o których mowa w ust. 2, pkt 11 w okresie obowiązywania umowy. 

 
§ 5 

1. Do 5 dni roboczych od dnia zawarcia nin. Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy  
na podstawie protokołu przekazania posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego 
wykonania Umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego.  
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2. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy Zamawiający będzie przekazywał 
Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich 
uzyskania. 

 
§ 6 

1. Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania 
bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę oraz są 
odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających  z Umowy: 

a) Marek Grabski, tel: 32 – 622 – 87 – 49, e-mail: dyrektor@mnpe.pl - Główny koordynator 
umowy - zagadnienia ogólne, a także związane z procesem inwestycyjnym, z Projektem, 
osoba uprawniona do zatwierdzania i podpisywania w imieniu Zamawiającego 
dokumentów związanych z czynnościami odbioru,  

b) Józefa Karweta, tel: 32 – 622 – 87- 49, e-mail: ksiegowosc@mnpe.pl - Koordynator 
umowy ds. finansowych - zagadnienia związane z finansami Projektu,  

2. Wykonawca  oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 
stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia  
w zakresie powierzonych im obowiązków.  

3.  Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
osób i podmiotów, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak 
za własne działania lub  zaniechania.  

4.  Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy, które będą 
wykonywały czynności oraz będą dyspozycyjne dla Zamawiającego podczas realizacji 
przedmiotu umowy: 

a) …………. – Koordynator - osoba uprawniona do zatwierdzania i podpisywania  
w imieniu Wykonawcy dokumentów związanych z czynnościami odbioru, 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1  wynosi:  
brutto ………… zł, słownie …………. złotych,  
wartość netto ……………… zł, słownie: ………. złotych,  
w tym podatek VAT w wysokości ………………. zł.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem 
obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów a także 
przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją 
umowy.  

3. Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia częściami, proporcjonalnie do zaawansowania 
prac inwestycyjnych, zgodnie z harmonogramem Projektu, ustalonym przez Strony  
w oparciu o dokumentację projektową, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej 
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umowy.  
4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek  

nr ……………w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów 
w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 200 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm) Wykonawca przenosi na Zamawiającego  
z chwilą zapłaty całość majątkowych praw autorskich do powstałych rezultatów oraz 
zależnych praw majątkowych autorskich- tak do całości, jak i części utworu,  
na następujących polach eksploatacyjnych: 
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dzień zawarcia 

Umowy technikach utrwalenia i zwielokrotnienia, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym do sieci Internet, 
3) wykorzystania we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Inwestycji, w tym  

do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia,  
4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów 
w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 200 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm) Wykonawca zobowiązany jest w umowach  
z wykonawcami zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw 
autorskich w zakresie określonym powyżej do rezultatów,  w tym ich elementów 
składowych – prac wykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy, na wszelkich polach eksploatacyjnych  potrzebnych Zamawiającemu do korzystania 
z rezultatów tych prac. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe 
prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami  na rzecz osób trzecich, 
a także  że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać 
takich praw w stosunku do Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonanie zmian przez Zamawiającego  
w utworach wskazanym w ust. 1. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu 
praw autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, tj. utwór, o którym mowa w ust. 1 umowy, jest 
wolny od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez 
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osoby trzecie, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich,  
w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu, określonego w ust. 1 w zakresie 
ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym 
fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń 
osób trzecich w przypadku ich zasadności. 

6. Wykonawca niniejszym udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby 
przez niego wskazane praw autorskich zależnych do utworu wskazanego w ust. 1. 
 

§ 10 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30 – dniowym terminem wypowiedzenia w razie 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) przerwania wykonywania obowiązków przez Wykonawcę wynikających z  Umowy, na czas 

co najmniej 14  dni, 
2) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego w formie pisemnej, ze wskazaniem terminu na 
usunięcie naruszeń,  nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,  

3) wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych 
uprawnień, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy dokonane być musi na piśmie z podaniem 
przyczyny w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji  
o okolicznościach stanowiących podstawę do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości  10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 
niniejszej Umowy, 

b) w razie nienależytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami określonymi w § 9 
ust. 1,  za każdy przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu umowy. 

c) z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
szczegółowych wskazanych w Umowie lub dokumentacji Projektu w wysokości 0,2 % 
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami 
określonymi w § 9 za okres rozliczeniowy którego dotyczy nieterminowość 
Wykonawcy -  za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które 
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający. 

d) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 4 
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ust. 2 pkt 11. w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 9 ust 1 za każdy przypadek naruszenia obowiązku.(dotyczy 
Wykonawców, którzy zadeklarowali zatrudnienie personelu na podstawie umowy  
o pracę). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  10% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu będą według wyboru Zamawiającego  płacone 
na podstawie wezwania do zapłaty lub mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 
na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa drugiej Strony do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar 
umownych. 
 

§ 12 
1.  Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory 
rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy ustawy z 7 lipca 1994r. 
– Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) wraz z  przepisami 
wykonawczymi, wraz przepisami wykonawczymi 

3.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
 

§ 13 
1. Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  

 
§ 14 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego  
a 1 dla Wykonawcy.  
 
 
Zamawiający        Wykonawca: 
 
 
……………………..      ……………………………… 
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Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 
Oferta Wykonawcy 


	Scan_0003
	SIWZ zarządzający big całość
	SIWZ zarządzający big tytuł
	SIWZ zarządzający big siwz
	SIWZ zarządzający big zał 1
	SIWZ zarządzający big zał 1a
	SIWZ zarządzający big zał 2
	SIWZ zarządzający big 32
	SIWZ zarządzający big 33

	SIWZ zarządzający big zał 3
	SIWZ zarządzający big zał 4
	SIWZ zarządzający big zał 5
	SIWZ zarządzający big zał 6
	SIWZ zarządzający big zał 6 cd
	Umowa przetarg zarządzający big




