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  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
zwana dalej „SIWZ” 

 
 

  dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej 209.000 euro pod nazwą: 

 
 

„Opracowanie wielobranżowego projektu  
budowlano-wykonawczego obiektu w ramach 

zadania pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej  
(Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)”  

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji” 
 

 
 

 
 

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią SIWZ i ponoszą ryzyko 
nieprzekazania wszystkich wymaganych informacji oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych 
dokumentów lub oświadczeń, a także złożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego 
 
 
 

 
 



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Nazwa Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku  
REGON: 371020877        NIP: 687-17-40-766 
Adres: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok 
Strona internetowa: www.pwsz-sanok.edu.pl    
Strona BIP:  www.pwsz-sanok.4bip.pl   
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 
Sprawę prowadzi: Dział organizacyjny, tel.: 0-13 46 55 968, faks: 0-13 46 55 959 
e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl   
Rodzaj Zamawiającego: uczelnia wyższa  
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 
 
Uwaga - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy wpisać znak   postępowania:  
DO. 208-01/17                                            

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i miejsce  publikacji ogłoszenia  : 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego (na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą, aktów wykonawczych do ustawy oraz 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub 
specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy oraz aktów 
wykonawczych do ustawy. 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
 Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych: http://bzp.uzp.gov.pl   
 strona internetowa Zamawiającego: www.pwsz-sanok.edu.pl  
 strona BIP Zamawiającego:  www.pwsz-sanok.4bip.pl    
 siedziba Zamawiającego: – tablica ogłoszeń ETO 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
pn.„ „Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21) 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas 
realizacji inwestycji.”  

2. Należy opracować wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową w następującym 
zakresie obejmującym: 
 
1) Wykonanie koncepcji architektonicznej w dwóch wersjach (wizualizacje obiektu) wraz ze wstępnym 

kosztorysem: 
 2 egz. w formie papierowej,  
 1 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, JPG, DWG oraz DOC. 

2) Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej z ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia, 
określenie przydatności gruntu rodzimego do zasypywania wykopów i sposobu uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3) Wykonanie mapy do celów projektowych uzgodnionej w ZUD UM zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4) Rozpoznanie terenowo-prawne gruntów do celów projektowych oraz sąsiednich wraz z uzyskaniem 

wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. 
5) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na 

budowę. 
6) Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do 

opracowania dokumentacji od odpowiednich jednostek opiniujących. 
7) Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego projektu budowlanego. 
8) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku który powinien zawierać: 

- parkingi z miejscami dla niepełnosprawnych, 
- ciągi piesze umożliwiające dojście do budynku, 
- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych, 
- tereny zielone z podaniem rodzaju zieleni, 

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/
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- elementy małej architektury (ławki, kwietniki, kosze na śmieci itp.), 
- plac przed budynkiem gdzie studenci będą ćwiczyć na zewnątrz postępowanie z pacjentem w zakresie 

medycyny ratunkowej,  
- drogi dojazdowe wewnętrzne połączone komunikacyjnie z projektowaną drogą wjazdową z ulicy ul. 

Żwirki i Wigury.  
- ogrodzenie terenu.  

9) Opracowanie projektu budowlanego: 
 5 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, DWG, ATH oraz DOC.  

 
Dokumentacja elektroniczna winna być odzwierciedleniem dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w 
formie papierowej (egz. z oryginałem uzgodnień, opinii i oświadczeń). Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia 
egzemplarzy niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto każdy następny domawiany egzemplarz 
będzie wykonany odpłatnie w cenie kosztów powielenia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie trwale i 
czytelnie oznaczona (egzemplarze i tomy) ponadto 4 egzemplarze trwale oprawionych (w tym egzemplarz archiwalny), 
1 egzemplarz w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy. 
 

10) Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego:  
 4 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, DWG, ATH oraz DOC.  

 
           W skład dokumentacji będą wchodziły między innymi następujące opracowania branżowe: 
 

 branża architektoniczno-budowlana: 
 
o  projekt architektoniczny z rozwiązaniami materiałowymi, kolorystyką elewacji oraz wizualizacje 

obiektu, 
o projekt konstrukcyjny zawierający wszystkie szczegółowe rozwiązania, 
o projekt wind, 
o projekt detali architektonicznych, 
o projekt zagospodarowania terenu, 
o projekt elementów małej architektury, 
o projekt aranżacji i wyposażenie wnętrz zawierający: 

- rozwinięcia ścian pomieszczeń, 
- szczegółowe rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, 
- rzuty poszczególnych kondygnacji z pokazaniem wyposażenia i umeblowania wnętrz, 
- wizualizację 15-stu wybranych pomieszczeń. 

 
 branża sanitarna: 

 
o projekt zagospodarowania terenu: plansza sieci i przyłączy sanitarnych,  
o projekt sieci wodociągowej,  
o projekt przyłącza wodociągowego,  
o projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej,  
o projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, 
o projekt przyłącza c.o. (w zależności od wydanych warunków przez Zakład ciepłowniczy), 
o projekt instalacji wodociągowej ( zw, cwu i cyrkulacji, instalacji ppoż)  
o projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,  
o projekt instalacji c.o., 
o projekt instalacji c.t.,  
o projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej,  
o projekt instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno – wywiewnej ) z rekuperatorem ciepła,  
o projekt węzła cieplnego (w zależności od wydanych warunków przez Zakład ciepłowniczy),  
o instalacje energii odnawialnej: panele solarne do ogrzewania wody odrębnie dla bloku 

dydaktycznego  
i mieszkalnego,  

o projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej,  
o projekt instalacji klimatyzacyjnej, 
o projekt instalacji gazów medycznych, w które wyposażone będą sale symulacyjne wysokiej 

wierności (instalacja tlenu, sprężonego powietrza, instalacja próżni), 
o projekt instalacji gazów technicznych, w które wyposażona będzie sala biochemii i mikrobiologii  

(5 rodzajów gazów), 
o projekt instalacji wody destylowanej w którą wyposażona będzie sala biochemii i mikrobiologii,     
o projekt instalacji kanalizacji sanitarnej kwasoodpornej wraz z neutralizatorem kwasów w którą 

wyposażona będzie sala biochemii i mikrobiologii,      
 

  branża elektryczna:  
 
o opracowanie bilansu mocy elektrycznej dla budynku, 
o główny wyłącznik prądu (pożarowy), 



o układ zasilania w energię elektryczną dla całego budynku, 
o rozdzielnicę główną z analizatorem sieci (ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej)  

i rozdzielnice strefowe z kompletnym wyposażeniem rozdzielnice modułów mieszkalnych  
z opomiarowaniem oraz ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej, 

o główne trasy kablowe, rozprowadzanie przewodów silno- i słaboprądowych, 
o przewody WLZ z rozdzielnicy głównej do innych rozdzielnic strefowych, 
o zasilanie WLZ do systemów klimatyzacji, wentylacji, alarmowego, ppoż, UPS, oddymiania i 

rozdzielnice do tych systemów itd., 
o instalacje oddymiania klatek schodowych z funkcją przewietrzania, 
o instalację oświetlenia wewnętrznego LED z regulacją natężenia (podstawowego, awaryjnego, sal 

symulacyjnych do celów symulacji i ewakuacyjnego z systemem monitoringu opraw awaryjnych); 
o oświetlenie zewnętrzne na budynku LED (lamp wejściowych i ich wyposażenie, iluminacja obiektu), 
o oświetlenie zewnętrzne terenu zasilane z budynku z pomocą latarni hybrydowych wyposażonych  

w oprawę ze źródłem LED i system panel fotowoltaiczny (latarnie do 6m wysokości), 
o montaż gniazd wtykowych jednofazowych ogólnych i dedykowanych np. do celów symulacji, 
o montaż gniazd siłowych i wypustów siłowych do urządzeń, 
o instalację zasilania rezerwowego UPS, 
o instalację odgromową, 
o instalację uziemiającą i wyrównawczą, 
o ochronę przepięciową, 
o ochronę przeciwporażeniową, 
o instalację CCTV, 
o instalację sygnalizacji włamania i napadu, 
o instalację SKD ( system kontroli dostępu ) szlabanów, bramki i bram wjazdowych, wejść do budynku, 

wydzielonych stref, poszczególnych pomieszczeń i sal,   
o instalację przeciwpożarową, 
o szafy krosowe, 
o system detekcji gazu, 
o instalację sterowania klimatyzacją i wentylacją, 
o szafy w pełni wyposażone, również w urządzenia aktywne, UPS, listwy zasilające, panele 

wentylacyjne itp.; 
o instalację sieci okablowania strukturalnego min. kat 6 z 25 letnią gwarancją systemową, 
o instalację telefoniczną opartą na sieci strukturalnej, 
o sieć WI – FI ogólna i dedykowana do symulacji, 
o instalacje multimedialne ogólne (instalacja nagłośnienia, projekcji wielkoekranowej, audio, VGA, 

HDMI, sterowanie ekranami i zaciemnieniem itp.), 
o instalacje multimedialne przeznaczone do symulacji (instalacja nagłośnienia, AV, system 

komunikacji   sal symulacyjnych itp.), 
o instalację zdalnego odczytu wskazań na bazie sterowników: analizatora sieci w TG, energii 

elektrycznej części mieszkalnej oraz innych mediów, CO, CW, CT WU wraz z rozdzielnią 
sterowników  
i okablowaniem do sterowników skrętką UTP min. 5 kat.  

o przyłącze elektryczne do budynku (w zależności od wydanych warunków przez Zakład 
Energetyczny),  

o kanalizacja teletechniczna do połączenia z już istniejącą kanalizacją teletechniczną znajdującą się 
na ulicy Mickiewicza (własność Orange) lub na terenie uczelni przy budynku A około 400 m oraz 
ułożenia kabla światłowodowego 12J w tej kanalizacji od projektowanego budynku do serwerowni 
w budynku A około 600 m. 

o instalację przywoławczą dla toalety osób niepełnosprawnych podłączoną do portierni, 
o system interkomu przy szlabanie oraz bramce wejściowej, wejść do budynku cześć mieszkalna,  
o instalację/system BMS,  

 
 branża drogowa:  

 
o projekt drogowy wraz z projektem organizacji ruchu, 
o projekt budowy zjazdu publicznego z drogi miejskiej nr działki 92 - ul. Żwirki i Wigury na działkę nr 

62/11, 
 

11) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót dla projektów poszczególnych branż:  

 4 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF, ATH, XLS oraz DOC. 

 
Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż należy wykonać z podziałem na koszty budowy części 
symulacyjnej/dydaktycznej (koszty kwalifikowane) oraz mieszkalnej i zagospodarowania terenu ( koszty 
niekwalifikowane) z uwzględnieniem etapowania inwestycji. 

  
12) W przypadku wystąpienia kolizji sieci projektowanych i istniejących, wykonać projekty budowlano-

wykonawcze dotyczące ich usunięcia, np. kolizji: energetycznych, gazowych, wodociągowych, itd. (dla 



kolizji energetycznych opracować odrębną dokumentację techniczną wraz z odrębnym pozwoleniem na 
budowę – jeżeli to będzie konieczne).  

13) Dokumentacja powinna być zaprojektowana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty 
roślinnej, a przede wszystkim wartościowego drzewostanu. W przypadku konieczności usunięcia drzew i 
krzewów uzyskać, odpowiednią decyzję. W ramach rekompensaty dla środowiska wykonać projekt 
nasadzeń drzew i krzewów na terenie objętym projektowaniem. Miejsce nasadzeń będzie uzależnione od 
ilości wycinanych drzew. Natomiast koszt usunięcia (karczowania) i nasadzeń należy uwzględnić  
w kosztach przedsięwzięcia. Wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki  
w wymaganym zakresie, 

14) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOS),  
15) Opracowanie  w uzgodnieniu z  Zamawiającym opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wszystkich 

branż oraz wyposażenia budynku ( sprzęt dydaktyczny – symulatory/fantomy, meble, sprzęt 
nagłaśniający, multimedialny itp.), niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji oraz 
odrębnych postępowań na wyposażenie obiektu zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym i 
aranżacją wnętrz. 

 3 egz. w formie papierowej, 
 2 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF oraz DOC. 

 
Opis ma spełniać wymagania zgodnie z art. 29 oraz 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2015.2164 tj. z dnia 2015.12.22 z poźn. zm.) 
 

16)  Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku. 
 2 egz. w formie papierowej, 
 1 szt. nośnik CD/DVD -pliki w formacie PDF oraz DOC. 

 
17) W ramach zadania Projektant zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji  

  inwestycji, który obejmować będzie m.in.: 
 stwierdzenie zgodności wykonywanych robót z projektem, 
 wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym udział w naradach 

budowy, na wezwanie Zamawiającego, w ilości  min. 10 pobytów Projektanta na budowie, 
 proponowanie i uzgadnianie ewentualnych rozwiązań zastępczych z Zamawiającym lub innymi 

podmiotami działającymi na jego rzecz (Inspektor nadzoru, Wykonawca robót budowlanych) w 
terminach wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego lub inne podmioty działające na jego 
rzecz, na piśmie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
 

18)  Wykonawca z realizacji obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego zobowiązuje się składać 
pisemne sprawozdania raz na kwartał  i przekazywać je Zamawiającemu. 

19) O terminie rozpoczęcia i planowanym okresie robót budowlanych Zamawiający powiadamia Projektanta  
pisemnie lub faksem w terminie, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. 
Projektant zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze robót budowlanych i nanieść zmiany w dokumentacji 
powykonawczej, jeśli takie wystąpią lub wykonać projekty zamienne w przypadku wprowadzenia zmian 
istotnych w trakcie realizacji inwestycji oraz uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt 
zamienny, 
 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w czterech etapach: 
  
 I etap – obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej, 
 II etap – obejmuje projekty budowlane i inne opracowania w zakresie niezbędnym dla uzyskania 

pozwolenia na budowę,  
 III etap – obejmuje projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opis 
przedmiotu zamówienia na realizację przedsięwzięcia, kompletną dokumentację w formie elektronicznej 
na nośniku CD oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na 
budowę, a konieczne do wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane i dostawę wyposażenia 
oraz prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektów, 

 IV etap – obejmuje nadzór autorski. 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji zawarty 

jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
5. Nomenklatura wg CPV:  

71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a 
ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 



6. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych  
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych 
znaków towarowych.  

7. Równoważność: 
 

 Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy „Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego” 

 Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały 
gwarantujące realizację prac/dostaw zgodnie z SIWZ oraz zapewniające uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji/opisie przedmiotu 
zamówienia.  

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności 
oferowanego rozwiązania w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia: 
 do 30 dni od dnia podpisania umowy dostarczy do akceptacji Zamawiającego koncepcję 

architektoniczną - (termin ten stanowi kryterium oceny ofert), 
 do 90 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, 

dostarczy do akceptacji Zamawiającemu projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, 
uzgodnieniami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami w zakresie niezbędnym 
dla uzyskania pozwolenia na budowę - (termin ten stanowi kryterium oceny ofert). 

 do 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dostarczy  
Zamawiającemu projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opis przedmiotu zamówienia na realizację 
przedsięwzięcia, kompletną dokumentację w formie elektronicznej na nośniku CD oraz 
pozostałe elementy dokumentacji projektowej, nie wymienione do pozwolenia na budowę, 
a konieczne do wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane i dostawę 
wyposażenia oraz prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektów - (termin ten stanowi 
kryterium oceny ofert). 

2. Wykonawca wykonywać będzie nadzór autorski w okresie od dnia wprowadzenia wykonawcy 
robót budowlanych na plac budowy do zakończenia robót budowlanych. Przewidywany przez 
Zamawiającego termin zakończenia robót budowlanych: nie później niż 31.12. 2021 r.     

 

V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje 
udzielenie takich zamówień 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień. 
 

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
ich składanie: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 



  
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku;  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku;  
3) zdolności technicznej lub zawodowej -Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

dysponuje: 
projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń, który wykonał co najmniej 2 usługi opracowania 
dokumentacji projektowej o podobnym charakterze, z czego: 

a) przynajmniej jedna polegała na wykonaniu: 
 projektu budowlanego Centrum Symulacji Medycznej, lub 
 projektu budowlanego obiektu szpitalnego zawierającego przynajmniej jedną 

salę operacyjną, lub  
 projektu budowlanego obiektu dydaktycznego przeznaczonego dla 

kierunków medycznych (np. lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, 
ratownictwo medyczne), oraz 

b) przynajmniej jedna polegała na wykonaniu projektu budowlanego obiektu 
wyposażonego w instalacje niskoprądowych systemów tzw. „inteligentnego 
budynku”, w tym: 
 instalację SKD (system kontroli dostępu), 
 systemy sygnalizacji alarmu i pożaru, 
 systemy telewizji przemysłowej, 
 systemy audiowizualne, 
 systemy zasilania dedykowanego i gwarantowanego, 
 sieci bezprzewodowych; 

 
Poprzez pracę projektową o podobnym charakterze należy rozumieć usługę wykonania 
wielobranżowego projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu o powierzchni 
użytkowej przynajmniej 2 500 m2, której wartość wyniosła minimum 150 000,00 zł brutto. 
 

WYJAŚNIENIE POJĘCIA „UPRAWNIENIA BUDOWLANE”: 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się:  
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. 
zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), lub 
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub 

2) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich 
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą 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 

3)  prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej  
w rozumieniu art.5 pkt 10 ustawy cytowanej w ppkt. II, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst 
jedn. -  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1725). 
 

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą 
wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs 
NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1).  
3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia,  

a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw 
do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie analizy oświadczeń lub 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. 

4. W rozdziale IX SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 



do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6. 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. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,  
o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa  
w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

11. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, musi zostać złożone w oryginale podpisane 
przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, zgodnie z odpowiednim aktem 
rejestracyjnym. 

 
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodlegania wykluczeniu: 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału  
w postępowaniu według Załącznika 3 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert 
oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte  
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze 
wzorem wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez 
mocodawcę pełnomocnik. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia składa także oświadczenie, o którym mowa  
w rozdz. IX ust. 2 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej SIWZ. 

4a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także 
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych 



podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX 
ust. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
1) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

2) wykaz zawierający co najmniej: 
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

6. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

9. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie  
z art. 23 ust. 2 ustawy), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku 
wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących 
wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c SIWZ) lub przed 
zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

11. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty 
lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów 
dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy. W przypadku złożenia kopii 
pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez osoby udzielające 
pełnomocnictwa lub notariusza. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów,  
o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

13. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ, Wykonawcy 
mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje itp. 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    



17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

18. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów 
publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące 
Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że 
dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie 
zobowiązany do jego przedłożenia. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

20. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli będzie 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, 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. 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

1. Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (z późniejszymi zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami). 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem 
sprawy DO. 208-01/17. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w formie 
pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście  
na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 
21, 38-500 Sanok. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy 
kierować: 
a. drogą elektroniczną na adres: asabat@pwsz-sanok.edu.pl  
b. faksem na numer: 13 46 55 959, 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pośrednictwem 
faksu lub przy użyciu środków elektronicznych wymagają na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
 

W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 
Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że 
dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

a. okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę 
koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty. 

b. okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

c. nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem  
w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, 
adresu e-mail lub numeru sprawy, 

d. okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji 
dotyczących numeru rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione  
w pieniądzu. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
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upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

a. W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ  
w formie innej niż elektroniczna, kopię pytania / pytań należy również przesłać na adres  
e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję lub 
kopiowanie treści tego dokumentu. 

b. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWIZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w rozdziale XI ust. 7 SIWZ. 

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
 

a. w sprawach przedmiotu zamówienia i  procedury przetargowej jest: 
Arkadiusz Sabat 
tel./fax.: 0-13 46 55 968, 0-13 46 55 959, email: asabat@pwsz-sanok.edu.pl   
w godz. pomiędzy 7:30 a 15.00  

 
10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 

– zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub / i osobisty w swojej siedzibie. 

 
XI. Termin związania ofertą: 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy). 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

 

XII. Wymagania dotyczące wadium: 
 

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 5 000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
a. pieniądzu na konto Zamawiającego: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem na 

przelewie: „Wadium do przetargu nr DO. 208-01/17 na opracowanie wielobranżowego 
projektu budowlano-wykonawczego obiektu Centrum Symulacji Medycznej”; 

b. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancji bankowych;  
d. gwarancji ubezpieczeniowych;  
e. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie 
pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
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4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty 
oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 
się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert  
(a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci 
całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 
ustawy. 
 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 
 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału IX ust. 18 SIWZ przy użyciu 

Formularza Ofertowego łącznie z wykazem doświadczenia zawodowego projektanta, 
wyznaczonego do realizacji zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku 
sporządzenia oferty przez Wykonawcę na własnym druku, Wykonawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia w nim wszystkich oświadczeń i elementów zawartych w Załączniku nr 1do SIWZ. 
 

UWAGA 
Załącznik nr 1 do SIWZ oraz własny druk złożony przez Wykonawcę, o których mowa  
w rozdziale  XIII ust. 1 SIWZ, będą stanowić treść oferty i w związku z tym nie podlegają 
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Niezłożenie któregokolwiek z tych dokumentów będzie 
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako nieodpowiadającej 
treści SIWZ, 

 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty  

i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ.  
3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony 
adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie 
lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
wszystkie te osoby. 

5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 
pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

7. Do Formularza Ofertowego dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, 
załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób:  
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku,  
Dział Organizacyjny, 

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój nr 202 
OFERTA NA …………………………………………………………………….. 

Numer sprawy: DO. 208-01/17                                             
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT. 

 
oraz należy wpisać: pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, 

miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 
  

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane  

w prawym górnym rogu.  



12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 
Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania: 

a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika 
 do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa; 

b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano  
w rozdziale IX SIWZ; 

c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać 
dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem przedmiot zamówienia, 
 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub 

gwarancji; 
d) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców 

wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada 
za spełnienie jakich warunków SIWZ; 

e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest 
przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do 
pełnomocnika; 

f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 
 

14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z późniejszymi zmianami),  
których się nie ujawnia jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

UWAGA 
Wskazane zastrzeżenie dotyczy wszystkich dokumentów zawierających informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu, bez 
względu na termin ich złożenia 

 
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
1. Ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi  

w niniejszej SIWZ) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, 
pokój 202, budynek A w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku do godziny 10.00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. W przypadku oferty złożonej po terminie wskazanym wyżej  Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 
Wykonawcy, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 18 grudnia 2017 roku o godzinie 
11.00, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój 102 (parter -sala konferencyjna), budynek A. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.pwsz-

sanok.4bip.pl/index.php?idg=6&id=120&x=4&y=90  
informacje dotyczące: 
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
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 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny:  

 
1. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), 

na Formularzu Ofertowym (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,  
w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie 
zamówienia z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku  
z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania,  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy. 

3. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne 
z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne 
ubezpieczenie w czasie dostaw i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych, 
nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny. 

4. Cena oferty brutto określona w Formularzu Ofertowym ma wprost wynikać z Tabeli Cen  
i  winna być obliczona w następujący sposób: 
 

- oferent określi cenę jednostkową netto dla danej pozycji (np. Lp. 1 w kolumnie 4 formularza 
cenowego),  

- cena jednostkowa netto ma uwzględniać wszystkie inne koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, 

- oferent obliczy wartość netto (kolumna 5 = kolumna 3 x kolumna 4)  
- oferent obliczy wartość obowiązującego podatku VAT  (kolumna 6 = kolumna 5 x stawka VAT ) 
- oferent obliczy wartość brutto (kolumna 7 = kolumna 5 + kolumna 6), 
- oferent zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji (szare pole w kolumnie 7),  
- suma wartości brutto wymienionych elementów stanowić będzie cenę oferty, 
- jeżeli w poszczególnych pozycjach będą obowiązywały różne stawki podatku VAT to obok 

wartości podatku w nawiasie należy wpisać stawkę procentową tego podatku np. 23%, 8 % itp.,  

 

Lp. 

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

Cena 
jedn.   
netto 
[w zł] 

Wartość 
netto 
[w zł] 
3x4 

Wartość 
podatku 

VAT  
[w zł] 

Wartość 
brutto 
[w zł] 
5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Np. komputer PC 
1 

sztuka 
2000,00 2000,00 

460,00 
(23%) 

2460,00 

2 Np. respirator 
2 

sztuki 

 
500,00 

 
1000,00 

80,00 
(8%) 

1080,00 

 
RAZEM  

 
3540,00 

 
5. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra 
po przecinku nie ulegnie zmianie. 

6. Przy sprawdzaniu poprawności wyliczenia ceny oferty Zamawiający przyjmie, że prawidłowo 
podano ceny jednostkowe netto w poszczególnych pozycjach Tabeli Cen, a następnie 
sprawdzi poprawność działań matematycznych zgodnie z zasadami obliczenia ceny 
określonymi w ust. 4 niniejszego rozdziału. Oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający 
poprawi na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2) ustawy oraz zgodnie z zapisami niniejszego 
wiersza.   

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 



wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. 

8. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu 
dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby 
obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Inne postanowienia - patrz projekt umowy do niniejszej SIWZ. 

 
XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia   między Zamawiającym a Wykonawcą: 
 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 
 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 60 % 

2 Termin wykonania koncepcji architektonicznej 5 % 

3 Termin wykonania projektu budowlanego wraz  
z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami w zakresie 
niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę 

10 % 

4 Termin wykonania: projekty wykonawcze, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opis 
przedmiotu zamówienia na realizację przedsięwzięcia, 
kompletną dokumentację w formie elektronicznej na 
nośniku CD oraz pozostałe elementy dokumentacji 
projektowej, nie wymienione do pozwolenia na budowę, a 
konieczne do wszczęcia procedury przetargowej na roboty 
budowlane i dostawę wyposażenia oraz prawidłowej 
realizacji i eksploatacji obiektów 

5 % 

5 Doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń, który wykonał  co 
najmniej 2 usługi opracowania dokumentacji projektowej, 
zgodnie z rozdziałem  VIII ust. 1, pkt 3) SIWZ 

20 % 

 

1. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
Gdzie: 
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof -  cena podana w ofercie będzie liczona wg  
 
Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie 
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2 Maksymalny termin wymagany przez Zamawiającego to  30 dni od 
dnia podpisania umowy.  

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin do 12 dni, 
oferta otrzyma 5 pkt. 



 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 13 do 20 
dni, oferta otrzyma 2 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 21 do 28 
dni, oferta otrzyma 1 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 29 do 30 
dni, oferta otrzyma 0 pkt. 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu, oferta 
taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym okresem i w tym 
przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za kryterium 
termin. 

3 Maksymalny termin wymagany przez Zamawiającego to  90 dni od 
dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji 
architektonicznej.  

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin do 40 dni, 
oferta otrzyma 10 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 41 do 60 
dni, oferta otrzyma 5 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 61 do 80 
dni, oferta otrzyma 2 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 81 do 90 
dni, oferta otrzyma 0 pkt. 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu, oferta 
taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym okresem i w tym 
przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za kryterium 
termin. 

4 Maksymalny termin wymagany przez Zamawiającego to  60 dni  od 
dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 
dostarczony  Zamawiającemu.  

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin do 30 dni, 
oferta otrzyma 5 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 31 do 45 
dni, oferta otrzyma 2 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 46 do 55 
dni, oferta otrzyma 1 pkt. 

 W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin od 56 do 60 
dni, oferta otrzyma 0 pkt. 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu, oferta 
taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym okresem i w tym 
przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za kryterium 
termin. 

5 2 projekty    –   0 pkt. 
3 projekty    –   5 pkt. 
4 projekty    – 10 pkt. 
5 projektów i więcej – 20 pkt. 

 
W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży 
na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony  
z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz  
z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów. 

 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy. 

 



XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 

 
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  

w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem 
kryteriów oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach:  

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie,  
z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku:  

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz 
zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca 
niemożnością realizacji przedmiotu umowy;  

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności ( nie będących „siłą wyższą” ), grożące rażącą stratą, 
których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

c) wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne  
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), 
np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron 
umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu 
realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do 
natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

d) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie 
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących 
przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania. 

e) ostateczny zakres prac projektowych zostanie określony po przeprowadzeniu konsultacji  
z wybranym Wykonawcą. Jeżeli w jakiejś części przedmiot umowy nie będzie możliwy do 
wykonania z przyczyn obiektywnych ( np. technicznych,  finansowych itp.)  umowa w tym 
zakresie może ulec zmianie. 

2. Istotne postanowienia umowy oraz katalog okoliczności, które mogą spowodować istotne zmiany 
postanowień umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian 
będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 
sporządzania aneksu. 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem”, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 
wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a. pieniądzu na konto Zamawiającego: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837; 
b. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancji bankowych;  
d. gwarancji ubezpieczeniowych;  



e. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. 

6. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego w pokoju nr 111. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za 
częściowo wykonane prace. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż 
pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 prawa 
zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości 
zabezpieczenia. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 prawa zamówień 
publicznych. 

 

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

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy 
podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2. Brak informacji o której mowa w pkt 1 będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizację 
przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

 
XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 
 
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 
XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału  

w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji 
elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.  

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

i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy.  
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 



5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
lub termin składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

XXV. Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
są: 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust.2d 

ustawy, 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, 
6. Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, opis, zdjęcia itp.,  
7. Załącznik nr 7 –Projekt Umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE OFERENTA:  
 

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

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

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

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

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

e-mail   …………………………….. 

KRS/CEiDG…………………………………… 

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: .......................................... 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE ** 

 
II. PRZEDMIOT OFERTY:  

 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Grodka w Sanoku - według SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie: 
„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obiektu w ramach zadania 
pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)” wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji 
inwestycji” 

III. OŚWIADCZENIA:  

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ, we wzorze Umowy 
oraz: 

 
 Oświadczamy, że dostarczymy do akceptacji Zamawiającego koncepcję 

architektoniczną, w terminie do ………….. dni od dnia podpisania umowy,   
 Oświadczamy, że dostarczymy do akceptacji Zamawiającego projekt budowlany 

wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na 
budowę, w terminie do ………….. dni od dnia zaakceptowania przez 
Zamawiającego koncepcji architektonicznej,   

 Oświadczamy, że dostarczymy projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opis przedmiotu 
zamówienia na realizację przedsięwzięcia, kompletną dokumentację w formie 
elektronicznej na nośniku CD oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej, 
nie wymienione do pozwolenia na budowę, a konieczne do wszczęcia procedury 
przetargowej na roboty budowlane i dostawę wyposażenia oraz prawidłowej 
realizacji i eksploatacji obiektów, w terminie do ………….. dni od dnia złożenia 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



 
 

2. Akceptujemy warunki udziału w postępowaniu na zasadach opisanych w SIWZ, we wzorze 
Umowy oraz przedstawiamy poniżej wykaz doświadczenia zawodowego projektanta, 
wyznaczonego do realizacji zamówienia: 

 
Doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń, który wykonał  co najmniej 2 usługi opracowania dokumentacji projektowej, 

zgodnie z rozdziałem  VIII ust. 1, pkt 3) SIWZ – opisać każdą usługę. 

L.p. Imię i 
Nazwisko 

Wykształcenie Uprawnienia Kwalifikacje 
zawodowe 

Rodzaj projektu Zakres projektu Terminy realizacji 
projektu  

 Data 
rozpoczęcia:  
(dd/mm/rrrr);  

 Data 
zakończenia 
(dd/mm/rrrr);  

 

Podmiot na 
rzecz którego 
projekt był 
wykonany 
(nazwa, adres) 

1.  

 
 

  

  

    

    

    

 
UWAGA ! 

Wykonawca może dostosować rozmiary rubryk w tabeli w zależności od potrzeb.  

 

Jeżeli dane zawarte w wykazie doświadczenia zawodowego projektanta wyznaczonego do realizacji zamówienia będą 
budzić wątpliwości Zamawiającego, zwróci się on do Wykonawcy o przedstawienie dowodów, potwierdzających 
wykonanie przez projektanta w zakresie wskazanym w Wykazie lub bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego dana 
usługa była/jest wykonana/wykonywana, o potwierdzenie informacji zawartych  w Wykazie. 

 
3. Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych  

w SIWZ, w szczególności we wzorze Umowy,   
4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
5. Do wyliczenia poszczególnych cen i wartości brutto, zastosowaliśmy właściwą stawkę 

podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu 
wszczęcia postępowania, 

6. Zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 
przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi  
w niej postanowieniami i zasadami postępowania, 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **                                  
którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:  
 

Lp.  Wskazanie (opis) części 
zamówienia, której wykonanie 
powierzymy podwykonawcom: 

Nazwy firm podwykonawców 

1. 
 

 
 
 

2. 
 

 
 
 

 
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc włącznie od dnia 

otwarcia ofert. 

IV. CENA OFERTOWA:  

1. CENĘ OFERTOWĄ stanowi łączna kwota wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 



z postanowieniami opisanymi w SIWZ i została wyliczona zgodnie ze sposobem 
podanym przez Zamawiającego w wypełnionej poniżej tabeli. 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę ofertową: 
 

TABELA CEN  

Lp. 

Przedmiot zamówienia  Ilość 

Cena 
jedn.   
netto 
[w zł] 

Wartość 
netto 
[w zł] 
3x4 

Wartość 
podatku 

VAT  
[w zł] 

Wartość 
brutto 
[w zł] 
5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Opracowanie 
wielobranżowego projektu  
budowlano-wykonawczego 
obiektu w ramach zadania 
pn. „Budowa Centrum 
Symulacji Medycznej  
(Budynek G przy ulicy 
Mickiewicza 21)”  
wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę 
i pełnieniem nadzoru 
autorskiego podczas 
realizacji inwestycji 

1 
komplet 

    

RAZEM 
(suma wartości netto i brutto odpowiednio w 
kolumnie 5 i 7, wiersz 1): 

 

 
 
…………….. 

CENA OFERTOWA               

łączna kwota wynagrodzenia 
brutto za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia 
publicznego 
………………… zł brutto 

 

Wartość brutto ogółem:  

Słownie: …………………………………………………………………………………. 

 

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego  TAK/NIE**  

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego), 

Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, której ten obowiązek dotyczy 

………………………………………………………………………………… (nazwa towaru/usługi). 

Cena netto (bez VAT) ……………………………………………………………………. (Uwaga! 

Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego). 

V. OŚWIADCZAMY, że: (jeżeli dotyczy):  

1. następujące dokumenty zawierają informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączyliśmy do oferty, 
zgodnie z art. 8 ustawy. 
 

UWAGA: 

Należy wskazać wszystkie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, bez 
względu na termin ich złożenia. 

 

VI. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  

1. .........................................................................................................................................................  

2. .........................................................................................................................................................  

3. ........................................................................................................................................................  

4. ........................................................................................................................................................  

5. ........................................................................................................................................................  

6.  ........................................................................................................................................................  

7. .........................................................................................................................................................  

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

data .......................................... 2017 r.        
                                 ......................................................................     
                                                  podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/e) 

  
**  niepotrzebne skreśl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert. 

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

data .......................................... 2017 r.  

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

………………………………………………………….. 
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

……………………………………………………….………………………………………………….,  

w następującym zakresie:…………………………………………………………………………..   

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

data .......................................... 2017 r.  

………………………………………………………….. 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 
 

 nie należy do grupy kapitałowej*, 
 
 

 należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym 
podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia*,  

 
 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z wykonawcami, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu). 

 

 
…………………………………………………….. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
 
 
 
 

UWAGA - Należy wypełnić i przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

 
 
 
 
 

 
 

 
*
 Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

WYKAZ OSÓB 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: 

 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania 
bez ograniczeń, który wykonał co najmniej 2 usługi opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie  
z rozdziałem  VIII ust. 1, pkt 3) SIWZ. 

 
L.p. Imię i 

Nazwisko 
Posiadane 

uprawnienia  
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Wykształcenie Zakres 
czynności 
Wykonywanych 
przy realizacji 
zamówienia 

Informacja  
o podstawie 
dysponowania 
osobą 

 

  
 

     

 

 
Uwaga! 

Wykonawca może dostosować rozmiary rubryk w tabeli w zależności od potrzeb.  

 

1. Oświadczam, że osoby wymienione w powyższej tabeli, posiadają znajomość języka polskiego,  

w stopniu, umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.  

2. O ile warunek, opisany w pkt. 1, nie jest spełniony, oświadczam, że zatrudnię na swój koszt tłumacza 

języka polskiego, przez cały okres realizacji kontraktu.   

 

 

 

data ..................................2017 r. 

 

  

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

 

podpis i pieczęć osoby/ób uprawnionej/ych) 





Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY  
 

 

Umowa została zawarta w ................, dnia………….. pomiędzy : 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Jana Grodka w Sanoku 
38-500 Sanok 
Mickiewicza 21 

reprezentowana przez: 
 
1. 
2. 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
 
1. 
2. 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 Na podstawie rezultatów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwaną dalej PZP, na opracowanie wielobranżowego projektu  
budowlano-wykonawczego obiektu w ramach zadania pn. „Budowa Centrum Symulacji 
Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji oraz oferty złożonej przez 
Wykonawcę, została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę (projektu 
budowlanego , projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich  oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) zadania pn. „Budowa Centrum Symulacji 
Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)”  zwanego dalej Inwestycją. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji 
Inwestycji w celu uzyskania  ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązuje 
się wykonać czynności w ramach nadzoru autorskiego przy zachowaniu najwyższej zawodowej 
staranności wyłącznie przez osoby, które posiadają niezbędne według obowiązujących 
przepisów prawa uprawnienia budowlane do wykonywania takich czynności oraz dokonywać 
wpisów z tym związanych w dzienniku budowy. 

3. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowego oraz wynikające z niego 
obowiązki dla Wykonawcy określa załącznik nr 6 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia,  który 
stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 
 

§2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami i normatywami. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac 

projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac 

projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw 

i obowiązków, wynikających z umowy w całości innym Wykonawcom. 



4. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji 

zlecenia głównego. 

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

 

§3 

 

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również  

w trakcie realizacji zadania. 

§4 

 

1. Wykonawca w terminie do ………… dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 

ostateczną wersję koncepcji architektonicznej – I etap. 

2. Projekty budowlane wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do ………… dni od dnia zaakceptowania przez 

Zamawiającego koncepcji architektonicznej - II etap. 

3. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, opis przedmiotu zamówienia na realizację przedsięwzięcia, kompletną dokumentację  

w formie elektronicznej na nośniku CD oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej, nie 

wymienione do pozwolenia na budowę, a konieczne do wszczęcia procedury przetargowej na 

roboty budowlane i dostawę wyposażenia oraz prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektów 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do ……… dni od dnia złożenia wniosku  

o wydanie pozwolenia na budowę - III etap.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającym kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe  

w siedzibie Zamawiającego w w/w terminach. 

5. W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o 

okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

 

§5 

 

1. Zamawiający potwierdzi wykonanie dokumentacji: 

 

1) koncepcji architektonicznej, poprzez podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego w terminie 

10 dni od dnia jej przekazania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i dostarczenia dokumentacji uzupełnionej 

i poprawionej, za pisemnym pokwitowaniem, w terminie do 10 dni od dnia przekazania uwag 

na piśmie przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar. o których mowa w § 9; 

2) projektu budowlanego, projektu wykonawczego dla wszystkich wymaganych przez 

Zamawiającego branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innych dokumentów wskazanych  

w opisie zamówienia  poprzez podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego w terminie do 20 

dni od daty dostarczenia w/w dokumentacji budowlanej. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag. Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i dostarczenia 

dokumentacji uzupełnionej i poprawionej, za pisemnym pokwitowaniem, w terminie do 14 dni 

od dnia przekazania uwag na piśmie przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar  

o których mowa w § 9. Po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji  

w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę bez uwag i zastrzeżeń przez 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się złożyć do właściwego organu administracji 



architektoniczno-budowlanej „Wniosek o pozwolenie na budowę". 

 

2. Zamawiający potwierdzi wykonanie nadzoru autorskiego, poprzez podpisanie końcowego 

protokołu odbioru w terminie 2 dni od daty zakończenia w/w świadczenia.  

3.  Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego projektów budowlanych nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wady. W przypadku zażądania przez Zamawiającego złożenia 

merytorycznych wyjaśnień do dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić 

takich wyjaśnień w ciągu 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania, pod rygorem naliczenia kar  

o których mowa w § 9. 

4. Niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca udzieli pisemnych odpowiedzi na 

pytania oferentów dotyczące dokumentacji projektowej, uczestniczących w postępowaniu 

przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, usług bądź dostaw pod rygorem 

naliczenia kar o których mowa w § 9. 

5. Prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy opisanego w § 1 oraz prawa własności 

egzemplarzy przedmiotu umowy przechodzą w całości na rzecz Zamawiającego z chwilą 

dokonania przez Zamawiającego zatwierdzenia i odbioru przedmiotu umowy. Na Zamawiającego 

przejdą autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu 

zawarcia niniejszej umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania, wprowadzania do komputera i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz. techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) - 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, za wyjątkiem publikowania dzieła w ramach 

telewizyjnych bloków reklamowych nadawanych za pomocą wizji i fonii przewodowej 

i bezprzewodowej, także stereofoniczne, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, 

w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich 

systemów odbioru telewizji, 

4) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz upowszechnianie z pomocą 

sieci Internet lub podobnej; 

5) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu (m.in. w zakresie    

wykorzystania go w publikacjach i reklamach); 

6) udostępnianie przedmiotu umowy opisanego w § 1 innym podmiotom realizującym 

świadczenia na rzecz Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem umowy, 

korzystanie z przedmiotu umowy opisanego w § 1 bez ograniczeń, w tym przez włączenie  

w całości lub w części do innych opracowań, także przez inne podmioty wykonujące 

świadczenie na rzecz Zamawiającego i Wykonawcy, 

7) Zamawiający będzie mógł stosownie do swoich potrzeb i wymagań, swobodnie dokonywać 

wszelkich koniecznych lub przydatnych zmian i uzupełnień w przedmiocie umowy opisanym 

w § 1, co nie będzie stanowiło naruszenia praw twórców tych dokumentów. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przejście zależnego prawa autorskiego  

w zakresie przedmiotu umowy opisanego w §1. 

7. Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego oraz, jego prawa do używania wszystkich 

dokumentów, projektów i rozwiązań, które w ramach niniejszej umowy zostały przekazane 

Zamawiającemu, pozostają nienaruszone. 

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot majątkowych praw autorskich jest wolny od wad prawnych 

i nieograniczony prawami osób trzecich. 



§6 

 

1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, uwzględniające wszystkie koszty, opłaty 

wynosi: 

 

cena netto zł:  ....................................  w tym podatek VAT……..% zł:  ......................... ……………… 

Co stanowi wynagrodzenie brutto zł: ……………..słownie:  .......................................... ……….złotych 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, będzie następowało na podstawie faktur 

częściowych, po wykonaniu części zamówienia oraz na podstawie faktury końcowej po 

wykonaniu całości zamówienia, przy czym: 

 

1) 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie regulowane po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego koncepcji architektonicznej przelewem bankowym na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury. Warunkiem wystawienia 

faktury przez Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego, jest podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego brak zastrzeżeń do zrealizowanej części 

przedmiotu umowy. 

2) 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie regulowane po przyjęciu II etapu 

zamówienia przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,  

w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury. Warunkiem wystawienia faktury przez 

Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego, jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołów odbioru potwierdzającego brak zastrzeżeń do zrealizowanej części przedmiotu 

umowy. 

3) 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie regulowane po uzyskaniu ostatecznego 

pozwolenia na budowę przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,  

w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

4) 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie regulowane po przyjęciu III etapu 

zamówienia przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,  

w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury. Warunkiem wystawienia faktury przez 

Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego, jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołów odbioru potwierdzającego brak zastrzeżeń do zrealizowanej części przedmiotu 

umowy. 

5) 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie regulowana w równych kwartalnych ratach 

przez okres realizacji Inwestycji przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane  

w fakturze, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury. Warunkiem wystawienia faktury przez 

Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego, jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru sprawozdania (sprawozdań) ze sprawowania nadzoru autorskiego i dokonywanych 

wpisów w dzienniku budowy potwierdzającego brak zastrzeżeń. Ostatnia rata będzie 

zapłacona po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

  

3. Fakturę za wykonane opracowanie Wykonawca wystawi na adres: 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku  

ul. Mickiewicza 21 

38-500 Sanok 

NIP 687-17-40-766 

 

4. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego, 

5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone (przelew) na osobę trzecią bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty uzgodnień, opinii i sprawdzeń 



dokumentacji projektowej wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane. 

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

uzupełniania ewentualnych braków w dokumentacji stwierdzonych w czasie realizacji Inwestycji,  

wyjaśniania wątpliwości i odpowiedzi na pytania dotyczących zawartych w niej rozwiązań. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie 

podwyższeniu bez względu na żadne szczególne okoliczności. Wykonawca potwierdza 

niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje wszelkie koszty i wydatki związane 

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od 

Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu niniejszej 

umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia rozmiarów wszelkich prac  

w ramach wykonania przedmiotu umowy, oszacowania wszelkich kosztów związanych  

z realizacją prac objętych umową, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania  

i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie. 

§7 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 tj. w kwocie ……….. złotych najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy w wybranej formie: 
 

1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837; 
2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancji bankowych;  
4) gwarancji ubezpieczeniowych;  
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
 

2. Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni po 

podpisaniu protokołu odbioru III etapu jednak nie szybciej niż po uzyskaniu ostatecznego 

pozwolenia na budowę. 

3. Pozostała kwota 30% będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  

i zostanie zwolniona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, o której mowa  

w § 8 umowy. 

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak również z innych kwot 

należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego, 

określonych w umowie, z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, 

5. Zabezpieczenie gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie z umową oraz służy do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

§8 

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami 
prawa polskiego z tytułu właściwego wykonania niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca 
jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające 
jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji Inwestycji. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej 
istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących  
w przedmiocie w chwili odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania 
w dokumentacji niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu, z przepisami 
budowlanymi w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami. 



3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają nie 
wcześniej, niż po upływie 5 lat po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji 
z zastrzeżeniem ust.5.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiającemu służą względem Wykonawcy 
roszczenia odszkodowawcze. Ustala się, że wysokość roszczeń odszkodowawczych nie może 
przekroczyć kwoty faktycznie poniesionych strat. 

5. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w ten 
sposób, że termin rękojmi zakończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności Wykonawcy 
robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektów i robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§9 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa  
w § 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 
1) w wysokości  0,1  % wartości  przedmiotu umowy (§ 6 ust. 1). za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od umownego terminu wykonania i przekazania dokumentacji; 
2) w  wysokości  0.1  % wartości  przedmiotu umowy (§ 6 ust.1). za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu wad, licząc od dnia upływu terminu określonego w § 10. 
 
2. W razie odstąpienia od wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust.1. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, niezależnie od kar umownych, w tym odszkodowania w wysokości poniesionych 
kosztów zastępczego wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzecią. 

4. Kary umowne mogą być potrącone bez zgody Wykonawcy z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje  prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
niezależnie od kar umownych, w tym odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów 
zastępczego wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzecią. 

6. Wynagrodzenie umowne to wynagrodzenie należne Wykonawcy za całość przedmiotu umowy. 

§10 
 
1. W razie wykrycia jakiejkolwiek wady lub usterki dostarczonych projektów Wykonawca jest 

zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady lub usterki, na własny koszt i ryzyko, bez 
jakiegokolwiek wezwania ze strony Zamawiającego, poza zgłoszeniem w terminie 14 dni 
roboczych wady lub usterki Wykonawcy na piśmie. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni 
powyższego obowiązku w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki. Zamawiający 
będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do 
usunięcia wady lub usterki, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, 
na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez naruszenia w ten sposób innych praw Wykonawcy 
wynikających  z niniejszej umowy lub przepisów prawa. W przypadku braku możliwości usunięcia 
wady lub usterki Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego przygotowania stosownych 
części projektów, które zostały przygotowane wadliwie. W takim wypadku okres rękojmi  
w stosunku do ponownie przygotowanej części jakiegokolwiek projektu biegnie od nowa, licząc 
od dnia ich odbioru przez Zamawiającego. 

2. Opóźnienie w zawiadomieniu o stwierdzonych wadach nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
usunięcia wad w dokumentacji projektowej. 

 

§11 

 
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić na warunkach określonych w art. 145 PZP. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi rozliczenie końcowe, 

określające wartość wykonanych dotychczas i niezapłaconych prac zamówionych  
i dostarczonych materiałów lub usług, które nie mogą być zagospodarowane przez Wykonawcę, 
a które były uzasadnione ze względu na stopień zaawansowania umowy. 

4. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo 



odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 

1)  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
 

a) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania obowiązków, jeżeli stwierdzona wada 
lub naruszenie umowy nie zostanie usunięte w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu, wynoszącego maksymalnie 14 dni; 

b) niewykonania przedmiotu umowy  w terminach określonych w §4, a opóźnienie przekroczy 
30 dni. 

 
2) Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku: 

 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy; 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  
 
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 4 wraz z uzasadnieniem pod rygorem 
nieważności. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia odstąpienia prace ustalone 
będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu 
częściowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

8. Wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia odstąpienia prace ustalona będzie przez 
przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie 
strony pod rygorem nieważności. 

 
§12 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności mogą być 

dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności,  
o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 PZP., albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP., jedna  
z wymienionych poniżej okoliczności: 
1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona 

stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 
2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia 

umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 
3) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących 

niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas 
termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez 
których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 

5) zmiany projektanta wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę 
projektanta pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny projektant 
posiada uprawnienia i nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla projektanta w złożonej 
ofercie. 

6) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli 
potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

7) zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania zaproponowane przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości końcowej 
zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

3. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być 
potrącane automatycznie z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego , Prawa budowlanego oraz przepisy PZP. 



 
§13 

 
1. Wykonawca oświadcza, że następujące części przedmiotu umowy: ……………….powierza 

podwykonawcy …………... 
2. W razie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego przedstawić 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

§14 
 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć na drodze 

wzajemnego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§15 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron. 

 

Integralną częścią umowy jest: 

 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik 

nr 6)  

 

 

 

 

 

 
Zamawiający:                                                                                     Wykonawca:                                                                                       



  


