SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”) dla postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania poprzemysłowych, zabytkowych budynków,
zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w
Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”
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przez Marka Bącławka
Zastępcę Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
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Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa
Śląskiego pod numerem RIK-M/12/99
NIP 634-23-11-686, REGON 001094121
Tel: + 48 (32) 779 93 01
Godziny pracy: 8:00-16:00
Adres strony internetowej: http://www.muzeumslaskie.pl/
E-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad
określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Rozdział III
Ogólne informacje.
1. Rodzaj zamówienia: usługa.
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp (dalej „zamówień podobnych”).
Przedmiot zamówień podobnych będzie polegał na wykonaniu dla obiektu z zakresu E przedmiotu
zamówienia (Siłowni elektrycznej), usług wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2
do SIWZ, dalej „OPZ”) obejmujących odpowiednio etap 2 - wykonanie projektu budowlanego, etap 3 projektu wykonawczego i etap 4 - nadzorów autorskich. Szczegółowy zakres i warunki realizacji
zamówienia każdego z etapów określone zostały w OPZ. Zamówienie zostanie udzielone na zasadach
określonych we wzorze umowy, w tym dotyczących warunków płatności. Zamawiający udzieli zamówień
podobnych wyłącznie wówczas, jeżeli Wykonawca skieruje do ich realizacji osoby o doświadczeniu nie
niższym niż prawidłowo wskazane w ofercie Wykonawcy, złożonej w niniejszym postępowaniu w celu
oceny oferty w kryteriach „Doświadczenie Architekta” oraz „Doświadczenie Projektanta branży
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konstrukcyjno–budowlanej” (na zasadach określonych w rozdz. XIV SIWZ ust. 5 pkt 5.2 i 5.3 SIWZ).
Zamawiający udzieli zamówienia po negocjacjach z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w szczególności dotyczących ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia na
podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu prac projektowych, terminów realizacji
poszczególnych etapów, terminu rękojmi i gwarancji na etap 3 oraz maksymalnego okres pomiędzy
etapami 2 i 3 oraz 3 i 4.
Najpóźniej wraz z zawarciem umowy dotyczącej zamówienia podobnego Wykonawca będzie zobowiązany
każdorazowo:
1) wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdz. V SIWZ ust. 1 pkt 1.3
ppkt 2) (dotyczy osób skierowanych do realizacji zamówienia), przedkładając oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w rozdz. VII ust. 5 pkt 5.5
i 5.6 SIWZ (Wykazy osób) oraz rozdz. V ust. 5 SIWZ jeżeli dotyczy (zobowiązanie innych podmiotów);
2) wykazać brak podstaw wykluczenia takich samych jak w niniejszym postępowaniu, wskazanych w rodz.
VI SIWZ, przedkładając oświadczenie(-nia) o braku podstaw wykluczenia;
3) przedłożyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, o których mowa w rodz. XV ust. 2 SIWZ.
Rozdział IV
Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania siedmiu poprzemysłowych, zabytkowych
budynków oraz rozbiórki dwóch budynków współczesnych, zlokalizowanych na terenie byłej Kopani Węgla
Kamiennego „Katowice” – obecnie (oraz docelowo w zakresie „F”) teren Muzeum Śląskiego w Katowicach,
wraz z projektem zagospodarowania terenów do nich przyległych. Budynki objęte przedmiotowym
zamówieniem są nieużytkowane od lat 90-tych XX wieku, wykonane w technologii murowanej na
przełomie XIX i XX wieku, obecnie w złym stanie technicznym wymagającym kompleksowej przebudowy.
Pokrycie budynków oparte na konstrukcji stalowej lub konstrukcji drewnianej. Elewacje historyzujące, w
większości ceglane z bogatymi zdobieniami. Budynki objęte są ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków
(cztery budynki) i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (trzy budynki). Założeniem opracowania
dokumentacji projektowej jest odtworzenie historycznego wyglądu budynków w oparciu o dostępne
materiały źródłowe przy jednoczesnej zmianie sposobu użytkowania na funkcje muzealne,
wystawiennicze, edukacyjne, gastronomiczne i inne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot
− zakres
− zakres
− zakres
− zakres
− zakres
− zakres
− zakres

zamówienia podzielony jest na następujące zakresy:
A: Łaźnia Gwarek,
B: Wieża Ciśnień,
C: Maszynownia „Bartosz”,
D: Nadszybie Szybu „Bartosz”,
E: Siłownia elektryczna,
F: Teren spółki SRK S.A.,
G: Rozbudowa stacji transformatorowej.

Realizacja zakresów wymienionych powyżej podzielona będzie na 4 etapy stanowiące:
1.1. podstawowy przedmiot umowy:
− etap 1: Prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) – dla zakresów
A,B,C,D,E,F,G,
− etap 2: Projekt budowlany (PB) – dla zakresów A,B,C,D,F,G;
1.2. przedmiot umowy w ramach opcji:
− etap 3: Projekty wykonawcze (PW) – dla zakresów A,B,C,D,F,G,
− etap 4: Nadzory autorskie (NA) – dla zakresów A,B,C,D,F,G.
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Realizacja etapu 1 każdego z zakresów A, B, C, D, E, F i G będzie przeprowadzona w całości. Realizacja
etapu 2 będzie przeprowadzona w całości dla zakresów A, B, C, D, F i G. Realizacja etapu 3 i 4 dla
zakresów A, B, C, D, F i G, uzależniona będzie od możliwości Zamawiającego związanych bezpośrednio z
realizacją robót budowlanych. Etapy 3 i 4 mogą być realizowane w tym samym czasie w dowolnej
konfiguracji zakresów, tj. jeden, dwa lub kilka zakresów łącznie (w tym wszystkie z danego etapu). Dla
zakresu E etapy 2, 3 i 4 nie będą realizowane w ramach niniejszego zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ (wraz z wszystkimi
załącznikami), zwany dalej „OPZ”. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (dalej „Wzór umowy”).
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Ustala się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy:
2.1. w zakresie podstawowego przedmiotu umowy:
1) etap 1 - prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) - termin realizacji
3 miesiące od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 16.04.2018 r. (dotyczy zakresów A, B,
C, D, E, F, G);
2) etap 2 - projekt budowlany (PB) – termin realizacji 4 miesiące od zaakceptowania przez
Zamawiającego wybranej koncepcji (dotyczy zakresów A, B, C, D, F i G);
2.2. w zakresie przedmiotu umowy w ramach opcji:
1) etap 3: projekty wykonawcze (PW) – termin realizacji 4 miesiące od przekazania przez
Zamawiającego informacji o kontynuowaniu prac projektowych (dotyczy wybranych zakresów
z A,B,C,D,F,G). Zamawiający przekaże informację o realizacji etapu 3 z min. 30 dniowym
wyprzedzeniem, przy czym termin rozpoczęcia etapu 3 liczony będzie nie wcześniej niż od
odbioru etapu 2 (faza 2.1) zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru umowy, tj. akceptacji projektu
budowlanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji etapu
3 w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, przy czym termin ten
rozpocznie się w maksymalnym okresie 12 miesięcy od zakończenia etapu 2 w fazie 2.2 (odbioru
całości zaakceptowanych przez Zamawiającego opracowań projektu budowlanego dla danego
zakresu oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub w przypadku
braku wymogu pozyskania decyzji pozwolenia na budowę po przekazaniu kompletnego
opracowania oraz opinii urzędu miasta o braku konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę
na dany zakres robót, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru umowy). Długość tego okresu (ponad
wymagane 12 miesięcy) stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XIV ust. 5
pkt 5.5 SIWZ. Po przekroczeniu tego okresu Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji
etapu 3 chyba, że strony postanowią kontynuować współpracę na ustalonych we Wzorze umowy
warunkach;
2) etap 4: nadzory autorskie (NA) (dotyczy wybranych zakresów z A,B,C,D,F,G) – maksymalny
termin realizacji 36 miesięcy. Termin etapu 4 liczony będzie od przekazania przez
Zamawiającego informacji o realizacji etapu 4 z min. 30 dniowym wyprzedzeniem, przy czym
termin rozpoczęcia etapu 4 liczony będzie nie wcześniej niż od odbioru etapu 3, zgodnie z § 3
ust. 2 lit. c) Wzoru umowy. Termin ten obejmować będzie udział w przygotowaniu dokumentacji
przetargowej na roboty budowlane, postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót
budowlanych w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację, realizację robót oraz
trwać do zakończenia i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do
realizacji etapu 4 w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, przy czym
termin ten rozpocznie się w maksymalnym okresie 12 miesięcy od zakończenia etapu 3 (odbioru
całości opracowań projektu wykonawczego dla danego zakresu w ilości określonej w OPZ,
zaakceptowanych przez Zamawiającego) zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c) Wzoru umowy). Długość tego
okresu (ponad wymagane 12 miesięcy) stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz.
XIV ust. 5 pkt. 5.5 SIWZ. Po przekroczeniu tego terminu Wykonawca nie jest zobowiązany do
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pełnienia nadzorów autorskich chyba, że strony postanowią kontynuować współpracę na
ustalonych we Wzorze umowy warunkach.
Zamawiający przekaże zawiadomienie o realizacji opcji na piśmie oraz podpisane zgodnie z
zasadami reprezentacji Zamawiającego. W treści zawiadomienia Zamawiający wskaże etap i zakres
oraz termin końcowy realizacji zgodnie z zapisami we Wzorze umowy. Zamawiający zastrzega, iż
Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z
opcji lub nie wykorzystania w całości opcji (dot. zarówno etapu jaki i zakresu), jak również żadna
rekompensata z tego tytułu.
3. Termin gwarancji:
Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową
stanowiącą przedmiot zamówienia, niezależnie od tego, czy przedmiot umowy został wykonany osobiście
przez Wykonawcę, czy też przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (przedmiot gwarancji) na
okres:
3.1. dla podstawowego przedmiotu umowy, tj. etapu 1 i etapu 2 – minimum 15 lat, liczone od zakończenia
i odbioru etapu 2 dla danego zakresu w fazie 2.2 zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru umowy, a w
przypadku zakresu E od zakończenia i odbioru etapu 1. Termin gwarancji jest równy terminowi
rękojmi;
3.2. dla przedmiotu umowy w ramach opcji dla etapu 3 – minimum 10 lat, liczone od zakończenia i
odbioru etapu 3 dla każdego zakresu odrębnie. Termin gwarancji jest równy terminowi rękojmi.
Termin gwarancji i rękojmi dla etapu 3 stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis
znajduje się w rozdziale XIV ust. 5 pkt 5.4. SIWZ.
4. Kody CPV:
Główny kod CPV: 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
Kody dodatkowe:
71221000 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
5. Miejsce realizacji: Muzeum Śląskie w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
6. PODWYKONAWSTWO:
6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
6.2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile jest to wiadome podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z zapisem rozdz. XI ust 4. SIWZ. W przypadku, kiedy
Wykonawca nie wskaże w ofercie części (zakresu), którą zamierza powierzyć podwykonawcom,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
6.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.
6.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na usługi, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp.
8. Oferty równoważne.
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający
wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem
przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent
lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane rozwiązania równoważne
muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie
należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania,
Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia
równoważne wymagania.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
w tym zakresie.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1)

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na
wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany oraz
projekty branżowe wykonawcze w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek
użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny
wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu przylegającego, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła budynku o wymienionych
wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków.
Powyższe wymagania dotyczą projektów kompleksowych robót obejmujących minimum 80%
kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe dotyczące wyłącznie
elementów wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze
pomieszczenia lub elementy obiektu itp.).
Poprzez „Datę wykonania” usług Zamawiający rozumie datą przyjęcia dokumentacji projektowej
przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane w sposób należyty.

2) dysponuje następującym osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji
niniejszego zamówienia publicznego:
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a. Kierownik projektu (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń, w specjalności dowolnej i doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, w pełnieniu obowiązków Kierownika projektu
(Kierownika zespołu, Koordynatora itp.) w zakresie minimum dwóch usług polegających na
wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany oraz
projekty branżowe wykonawcze w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na
budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek
mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła
budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków;
b. Architekt (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadający doświadczenie w zakresie
projektowania architektonicznego polegające na tym, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa projekty architektoniczne
stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności
publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o
kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt architektoniczny dotyczył budynku o
wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków;
c. Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz
posiadający doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcyjnego polegające na tym,
że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa
projekty konstrukcji stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany
oraz projekt wykonawczy w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek
użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny
wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt
konstrukcyjny dotyczył budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do
rejestru zabytków.
d. Projektant branży sanitarnej (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
posiadający doświadczenie w zakresie projektowania instalacji sanitarnych polegające na
tym, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
minimum dwa projekty instalacji sanitarnych stanowiące element dokumentacji
obejmujących projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie przebudowy
budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania
zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego
przynajmniej jeden projekt instalacji sanitarnej dotyczył budynku o wymienionych wyżej
parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków.
e. Projektant branży elektrycznej (min. 1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający doświadczenie w
zakresie projektowania instalacji elektrycznych polegające na tym, że wykonał w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa projekty instalacji
elektrycznych stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz
projekt wykonawczy w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek
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użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny
wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt instalacji
elektrycznych dotyczył budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do
rejestru zabytków).
Każde z wymagań o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3. ppkt. 2) SIWZ dotyczy projektów
kompleksowych robót obejmujących minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą
uwzględniane prace projektowe dotyczące wyłącznie elementów wskazywanego budynku takich
jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia lub elementy obiektu itp.).
Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3. ppkt 2) lit a. do c. SIWZ,
za wyjątkiem funkcji Kierownika projektu i Architekta.
Wymieniony w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3. ppkt 2) SIWZ skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako
minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego
wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.
2. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o którym mowa w rozdz. V ust. 1
pkt 1.3 ppkt 2) SIWZ, Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z aktualnymi - na dzień przekazania do publikacji
ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania - wymaganymi przepisami prawa, w szczególności
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dn. 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym
stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy
Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01 stycznia 1995 r.)
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie. Zamawiający określając wymogi dla kierownika i projektantów branżowych w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające mu uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z
dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, których opis
został zamieszczony w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie, za wyjątkiem warunku
udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 3 ppkt 1) SIWZ dla którego zgodnie z art. 23
ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby żądane dwie usługi zostały wykonane przez Wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub jednego z Wykonawców wspólnie składającego
ofertę (np. jednego z członków konsorcjum). Powyższe oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza
sumowania doświadczenia.
4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków,
o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3. SIWZ ppkt 1) i 2), w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu zapisy dotyczące
braku możliwości sumowania doświadczenia o których mowa w rozdz. V ust. 3 SIWZ stosuje się
odpowiednio do podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy.
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5. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, który należy złożyć
wraz z ofertą. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
Rozdział VI
Podstawy wykluczenia.
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, ze
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176,
1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051);
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny;
3) skarbowe;
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2. SIWZ;
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
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lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r.
poz. 724 i 933);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
także Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp
lub rozdz. VI ust. 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie rozdz. VI ust. 3 SIWZ.
5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Rozdział VII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Informacje w zakresie sposobu
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wypełniania jednolitego dokumentu, opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych, znajdują się na
stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać
również
narzędzie
dostępne
na
stronie:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania
jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.
Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α części IV formularza JEDZ ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W celu wypełnienia JEDZ należy pobrać plik: „JEDZ” - wstępnie przygotowany przez Zamawiającego i
zapisać go na komputerze. Następnie trzeba wejść na stronę:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl zaimportować pobrany plik (ESPD)
i wypełnić.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ
dotyczące tych podmiotów.
3. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ .
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w rozdz. VII ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
5.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.4. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - w celu potwierdzenia spełniania
warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt

11

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18

1.3 ppkt 1) SIWZ. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
5.5. wykazu osób – w zakresie kierownika projektu, projektanta branży sanitarnej, projektanta
branży elektrycznej - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w
celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3. SIWZ - ppkt 2) lit. a., lit. d. oraz lit. e.
Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6A do SIWZ;
5.6. wykazu osób – w zakresie architekta oraz projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. b. oraz lit. c. Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia niniejszego Wykazu osób (w zakresie informacji dotyczących
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu) wyłącznie w sytuacji jeżeli Wykonawca
nie złoży go wraz z ofertą w celu oceny oferty kryteriach „Doświadczenie Architekta” i
„Doświadczenie Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej”, o których mowa w rozdz. XIV ust.
5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6B do SIWZ.
6. Zamawiający zażąda w trybie i czasie określonym w rozdziale VII ust. 5 SIWZ od Wykonawcy, który polega
na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII ust. 5 pkt. 5.1.5.3. SIWZ.
7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale
VII ust. 5 pkt 5.1.-5.3. SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp.
8. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 4 ustawy
Pzp, w związku z tym Zamawiający zażąda od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w trybie i czasie określonym w rozdziale VII ust. 5 SIWZ oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 5 pkt 5.1.-5.3. SIWZ.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie udostępniony przez Zamawiającego
w dniu zamieszczenia, na stronie na której zamieszczono SIWZ, informacji z otwarcia ofert.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII ust. 9 SIWZ składa
każdy z Wykonawców.
11. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
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229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 5 pkt 5.1. SIWZ - składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 12
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis rozdz. VII ust. 12 zdanie drugie SIWZ stosuje się.
14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w rozdz. VII ust. 5 pkt 5.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VII ust. 12 SIWZ, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis rozdz. VII ust. 12 zdanie drugie SIWZ stosuje się.
15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 570).
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w rozdz. VII ust. 5, 12-14 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust.
5, 12-14 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
18. Forma dokumentów
18.1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są
w oryginale.
18.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 18 pkt 18.1. SIWZ, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
18.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje w formie pisemnej.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku,
o którym mowa w rozdz. VII ust. 16 SIWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
20. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
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.
Rozdział VIII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615), za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 oraz ust. 3a
ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
2. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazywać będą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
3. Przed datą otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie pisemnie lub drogą elektroniczną wszelkich
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie lub drogą
elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ
(https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/).
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień do treści SIWZ.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
8. Wszelką korespondencję listowną lub przekazywaną drogą elektroniczną należy kierować na adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40–205 Katowice, e-mail:
zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, powołując się na numer referencyjny wskazany w niniejszej
SIWZ. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
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9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami
e-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, tel. 32 77 99 370.

jest:

Danuta

Kamińska-Bania,

10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt
niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie udzielał żadnych
informacji w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ telefonicznie lub osobiście.
Rozdział IX
Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed
upływem terminu składania ofert – wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć
tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.
359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna o/Katowice, numer rachunku: 51 1050 1214 1000 0023 4893 4700, z dopiskiem na przelewie:
„Wadium – numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego wskazanym w rozdziale IX pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
5.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
5.2 gwarancji lub poręczenia – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.
6. W treści gwarancji lub poręczenia, muszą znajdować się następujące informacje:
6.1. numer referencyjny zamówienia: MŚ-ZP-DKB-333-3/18,
6.2. kwota wadium,
6.3 okres ważności dokumentu,
6.4. nazwa Zamawiającego,
6.5. nazwa wnoszącego wadium – Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w treści gwarancji lub poręczenia muszą być wymienieni wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie konsorcjum lub
wszyscy wspólnicy spółki cywilnej), a w przypadku wymienienia tylko jednego z wykonawców,
powinno zostać zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia,
6.6. treść oświadczenia gwaranta z którego jednoznacznie wynika, iż gwarant zobowiązuje się
bezwarunkowo do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
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7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
Rozdział X
Termin związania ofertą.
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

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.

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.

4.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

6.

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

Rozdział XI
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji zamówienia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
2.1. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ oraz jeżeli dotyczy w rozdz. VII ust. 2 i 4
SIWZ;
2.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Zamawiającemu niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami rozdz. V ust. 5 SIWZ (jeżeli dotyczy);
2.3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń
lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie;
2.4. Dokumenty o którym mowa w rozdz. XI ust. 3 SIWZ – jeżeli dotyczy
2.5. wykaz osób – w zakresie architekta oraz projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o
którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. b. oraz lit. c. oraz prawidłowej oceny oferty w
kryteriach „Doświadczenie Architekta” i „Doświadczenie Projektanta branży konstrukcyjno–
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budowlanej”, o których mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ. Wzór dokumentu stanowi
załącznik do SIWZ nr 6B.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) –
należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie) lub umowę – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia (zakresu), których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile jest to wiadome podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz złożyć pod
rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem osoby/osób
uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 8
SIWZ.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w tym również podmioty występujące wspólnie.
8. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych
bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
(np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska albo podpis nieczytelny opatrzony
pieczęcią imienną).
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta
w sposób utrudniający jej naruszalność, oraz zawierała spis treści.
13. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.
14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej,
ponadto muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisane koperty (paczki) należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE
OFERTY”.
15. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
informacją „zmiana nr …..”.
16. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
nr 153, poz. 1503 ze zm.), musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie
informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie
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może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może
się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane odczytane
podczas otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna
za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia własnej pomyłki w ofercie
muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą podaną w rozdziale XI pkt 8 i
9 SIWZ.
20. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji,
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp).
21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VIII SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.
22. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem
terminu otwarcia ofert.
23. Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-DKB-333-3/18
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania poprzemysłowych, zabytkowych budynków, zlokalizowanych na
terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów
autorskich”
Nie otwierać przed dniem 27.03.2018 r., godz. 9:30
24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji niezgodnego
z powyższym sposobem opisania oferty oraz wynikłe z tego tytułu konsekwencje.
Rozdział XII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1,
budynek administracyjny, 2 piętro, pokój nr A.2.10, w terminie do 27.03.2018 r. do godz. 9:00 i opisać
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI ust. 23 SIWZ.
2. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie
data wpływu do Zamawiającego.
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3. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w rozdziale XII ust. 1 SIWZ, Zamawiający zwróci
ofertę Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert:
4.1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2018 r. o godz. 9:30 w Muzeum Śląskim w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, sala edukacyjna B (p-3. 1.21.) poziom -3, budynek główny;
4.2. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia podstawowego (tj. etapu 1 i 2);
4.3. podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności
zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/
dotyczące:

stronie
informacje

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (tj. etapu 1 i 2),
5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Rozdział XIII
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez jej wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca dokona obliczenia ceny oferty w oparciu o ceny jednostkowe podane w Tabeli 1 w ust. 1
Formularza oferty. Wykonawca dokonuje obliczeń zgodnie z instrukcją podaną w opisach kolumn
i wierszy. W toku badania oferty pod względem jej poprawności rachunkowej, Zamawiający jako
wyjściowe przyjmie łączne ceny netto za poszczególne zakresy (wskazane przez Wykonawcę w kolumnie
5). W przypadku zakresu E: Siłownia elektryczna – etap 1 stanowi całkowite wynagrodzenie danego zakresu
(pozostałe etapy nie będą realizowane w ramach niniejszego zamówienia, w związku z powyższym
Wykonawca jest zobowiązany dla tej pozycji w kolumnie 1 podać cenę taką samą jak w kolumnie 5.
W przypadku rozbieżności Zamawiający jako cenę wyjściową dla dalszych przeliczyć przyjmie cenę podaną
w kolumnie 5)
Wyniki obliczeń powiększone o należny podatek VAT 23% (jeżeli dotyczy) stanowią odpowiednio cenę
zamówienia podstawowego, opcji oraz łączną cenę zamówienia, które Wykonawca wskazuje w Formularzu
ofertowym w ust. 1:
−

w pkt. „1)” - cenę zamówienia podstawowego,

−

w pkt. „2)” – cenę opcji,

−

w pkt. 3)”- łączną (sumę) cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, tj. zamówienia
podstawowego i opcji, stanowiącą cenę oferty.

2. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie w przypadku rezygnacji
przez Zamawiającego z opcji lub nie wykorzystania w całości opcji (dot. zarówno etapu jaki i zakresu), jak
również żadna rekompensata z tego tytułu.
3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1
grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
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4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych
(PLN). W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a ceną napisaną słownie, Zamawiający
przyjmie, że ceną oferty jest cena napisana słownie.
5. Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami
Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej.
6. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym.
7. Ocenie będzie podlegała cena oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) lub podatkiem
akcyzowym wyliczonym według odpowiedniej stawki.
8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP biorący udział w postępowaniu
winni podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku. W celu dokonania oceny i porównania
ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT) do podanej wartości.
Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę oferty Wykonawcy zagranicznego, która będzie brana
pod uwagę przy dokonywaniu oceny i porównania ofert. Umowa w takim przypadku zostanie zawarta
na kwotę (bez wartości dodanej), natomiast należny podatek od towarów i usług (VAT) we właściwej
wysokości Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując przedmiot
zamówienia, którego świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez
kwoty podatku.
Rozdział XIV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp, na podstawie poniższych kryteriów,
którym odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert
do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
oraz innych kryteriów o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału odnoszących się do przedmiotu
zamówienia.
3. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, 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 zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
5. Opis sposobu oceny ofert.
Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Nr kryterium
5.1.

Nazwa kryterium

Waga maksymalna

Cena „C”

54 pkt.
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5.2.

Doświadczenie Architekta „Da”

22 pkt.

5.3.

Doświadczenie Projektanta branży
konstrukcyjno–budowlanej „Dk”

14 pkt.

5.4.

Termin rękojmi i gwarancji dla etapu 3 „G”

5 pkt.

5.5.

Maksymalne okresy między etapami „Mo”

5 pkt.

Ocena ogólna O = C + Da + Dk + G + Mo

100 pkt.

5.1. Kryterium: Cena „C”
W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Cn
C = --------- x 54 pkt.
Co
Gdzie: Cn – najniższa cena występująca w ważnych ofertach (razem: cena zamówienia
podstawowego + cena OPCJI); Co - cena oferty ocenianej (razem: cena zamówienia podstawowego +
cena OPCJI)
5.2 Kryterium: Doświadczenie Architekta „Da”
Punkty zostaną przyznane na podstawie doświadczenia Architekta skierowanego do realizacji
zamówienia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. b. SIWZ, zdefiniowanego jako
liczba zabytkowych budynków (objętych ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków) o
kubaturze minimum 4000 m3, objętych projektami przebudowy z przeznaczeniem na budynek
użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny
wielorodzinny, obejmujących minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą
uwzględniane prace projektowe dotyczące elementów wskazywanego budynku takich jak np.
elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia lub elementy obiektu itp.), dla których
Architekt opracował projekt architektoniczny, zrealizowanych w ostatnich 10 latach przed upływem
terminu składania ofert. Punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
−
−
−
−
−

4
5
6
7
8

budynki: 2 pkt.
budynków: 4 pkt.
budynków: 6 pkt.
budynków: 8 pkt.
budynków i więcej: 10 pkt.

Oferta otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli ww. budynki wskazane przez Wykonawcę w ofercie, są
poprzemysłowe/mają charakter poprzemysłowy lub są wpisane do Rejestru Zabytków lub mają
kubaturę minimum 6000 m3. Dodatkowe punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
−
−
−
−

1 budynek poprzemysłowy / o charakterze poprzemysłowym: + 1 pkt
2 budynki poprzemysłowe / o charakterze poprzemysłowym: + 2 pkt.
3 budynki poprzemysłowe / o charakterze poprzemysłowym: + 3 pkt.
4 budynki poprzemysłowe / o charakterze poprzemysłowym i więcej + 4 pkt.

−
−
−

2 budynki wpisane do Rejestru Zabytków + 2 pkt.
3 budynki wpisane do Rejestru Zabytków + 3 pkt.
4 budynki wpisane do Rejestru Zabytków i więcej + 4 pkt.

−
−

1 budynek o kubaturze minimum 6000 m3 + 2 pkt.
2 budynki o kubaturze minimum 6000 m3 i więcej + 4 pkt.
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Poprzez określenie „budynek poprzemysłowy/o charakterze poprzemysłowym” Zamawiający rozumie
obiekt budowlany, w którym prowadzono działalność przemysłową. Zamawiający nie będzie
uwzględniał budynków w których prowadzono wyłączenie działalność administracyjno-biurową w
ramach działalności przemysłowej.
Doświadczenie Architekta wskazane na potrzebę oceny ofert w niniejszym kryterium nie może być
tożsame (nie może dotyczyć tych samych budynków) z doświadczeniem wykazywanym na potrzebę
spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. b
SIWZ. Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie tylko i wyłącznie jednej osoby. Jeśli
Wykonawca wskaże dla tej funkcji więcej niż jedną osobę otrzyma punkty za doświadczenie tylko tej
osoby, która posiada największe doświadczenie zgodnie z wyżej opisaną zasadą punktacji.
Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w kryterium „Da” to 22 pkt.
5.3 Kryterium: Doświadczenie Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej „Dk”
Punkty zostaną przyznane na podstawie doświadczenia Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej
(dalej „Konstruktora”) skierowanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt
1.3 ppkt 2) lit. c. SIWZ, zdefiniowanego jako liczba zabytkowych budynków (objętych ewidencją
zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków) o kubaturze minimum 4000 m3, objętych projektami
przebudowy z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania
zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny, obejmujących minimum 80% kubatury
wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe dotyczące elementów
wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia lub
elementy obiektu itp.), dla których Konstruktor opracował projekt konstrukcji, zrealizowanych w
ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert. Punkty zostaną przyznane zgodnie z
zasadą:
−
−
−
−
−

4
5
6
7
8

budynki: 2 pkt.
budynków: 4 pkt.
budynków: 6 pkt.
budynków: 8 pkt.
budynków i więcej: 10 pkt.

Oferta otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli ww. budynki wskazane przez Wykonawcę w ofercie, mają
kubaturę minimum 6000 m3. Dodatkowe punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
−
−

1 budynek o kubaturze minimum 6000 m3 + 2 pkt.
2 budynki o kubaturze minimum 6000 m3 i więcej + 4 pkt.

Doświadczenie Konstruktora wskazane na potrzebę oceny ofert w niniejszym kryterium nie może być
tożsame (nie może dotyczyć tych samych budynków) z doświadczeniem wykazywanym na potrzebę
spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. c
SIWZ. Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie tylko i wyłącznie jednej osoby. Jeśli
Wykonawca wskaże dla tej funkcji więcej niż jedną osobę otrzyma punkty za doświadczenie tylko tej
osoby, która posiada największe doświadczenie zgodnie z wyżej opisaną zasadą punktacji.
Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w kryterium „Dp” to 14 pkt.
Dotyczy kryterium 5.2 i 5.3.
Zakres informacji dotyczących doświadczenie Architekta i Konstruktora, o których mowa w rozdz.
XIV ust. 5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ, Wykonawca wskazuje zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6B do SIWZ
(Wykaz osób – w zakresie architekta oraz projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej),
składanym wraz z ofertą (zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 2 pkt 2.5 SIWZ). Punkty w ww. kryteriach
przyznane zostaną jedynie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ww. Wykazie
osób. Wskazanie przez Wykonawcę doświadczenia tychże osób wraz z ofertą jest wymagane tylko na
potrzebę przyznania punktów w kryteriach „Da” i „Dk”. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Wykazie
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osób doświadczenia tychże osób podlegającego ocenie w kryteriach oceny ofert, lub poda je w
sposób błędny uniemożliwiający dokonanie oceny, lub też nie dołączy do oferty Wykazu osób, oferta
otrzyma w danym kryterium odpowiednio 0 punktów. Jeżeli uprawnienia danej osoby lub
doświadczenie wykazywane na potrzebę spełniania warunku udziału w postępowaniu nie będą zgodne
z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. b. i c. SIWZ i w wyniku czynności przeprowadzonych
na podstawie art. 26 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Pzp, nastąpi zmiana wskazanej osoby, oferta otrzyma
proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (punkty zostaną przeliczone raz jeszcze, bez punktów
za doświadczenie zmienionej osoby) i Zamawiający dokona ponownego porównania ofert. Jeżeli w
wyniku wezwania Wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wykazane doświadczenie
podlegające ocenie oferty w kryteriach o których mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ,
zostanie przeniesione na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w
rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. b. i c. SIWZ, oferta otrzyma proporcjonalnie mniejszą liczbę
punktów (punkty zostaną przeliczone raz jeszcze).
5.4 Kryterium: Termin gwarancji i rękojmi dla etapu 3 „G”
Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną
dokumentację dla etapu 3 o długości minimum 10 lat, liczone od zakończenia i odbioru etapu 3 dla
każdego zakresu odrębnie.
Ocenie Zamawiającego w tym kryterium będzie podlegał okres udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji i rękojmi ponad wymagane 10 lat, zgodnie z poniższą zasadą:
G
G
G
G
G
G

=
=
=
=
=
=

10
11
12
13
14
15

lat
lat
lat
lat
lat
lat

-0
–1
–2
–3
-4
–5

pkt.
pkt
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Okres gwarancji i rękojmi należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w pełnych
latach. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 15 lat otrzyma
maksymalnie 5 pkt. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres inny niż wyżej podane w przedziale od 10
do 15 lat w niepełnych latach, Wykonawca otrzyma taką ilość punktów, która odpowiada
najbliższemu krótszemu terminowi zgodnie z wyżej podanymi przedziałami (np. jeżeli Wykonawca
udzieli gwarancji i rękojmi na 10,5 roku – otrzyma 0 pkt.). Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin
gwarancji i rękojmi krótszy niż 10 lat, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp jako niezgodną z treścią SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu udzielonej
gwarancji i rękojmi, lub poda go nieczytelnie w sposób uniemożliwiający dokonanie oceny,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje gwarancję i rękojmię na okres minimalny wymagany
przez Zamawiającego, tj. 10 lat, a Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
5.5 Kryterium: Maksymalny okres pomiędzy etapami „Mo”
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przystąpić do realizacji kolejno etapów 3 i 4,
we wskazanym przez Zamawiającego zakresie i terminie, w okresie do maksymalnie 1 rok od dnia
odbioru odpowiednio:
−

etapu 2 w fazie 2.2, tj. odbioru całości zaakceptowanych przez Zamawiającego opracowań
projektu budowlanego dla danego zakresu oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowę/rozbiórkę lub w przypadku braku wymogu pozyskania decyzji pozwolenia na budowę po
przekazaniu kompletnego opracowania oraz opinii urzędu miasta o braku konieczności
pozyskiwania pozwolenia na budowę na dany zakres robót, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru
umowy
oraz
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−

etapu 3, tj. odbioru całości opracowań projektu wykonawczego dla danego zakresu w ilości
określonej w OPZ, zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c) Wzoru
umowy.
Po przekroczeniu ww. rocznych okresów Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji
odpowiednio etapów 3 i 4, chyba, że strony postanowią kontynuować współpracę na ustalonych we
Wzorze umowy warunkach.
Ocenie Zamawiającego w tym kryterium będzie podlegał maksymalny okres zaoferowany przez
Wykonawcę pomiędzy etapem 2 a etapem 3 oraz etapem 3 a etapem 4, ponad wymagany minimalny
1 rok, zgodnie z poniższą zasadą:
Mo = 1 rok - 0 pkt.
Mo = 2 lata – 2,5 pkt.
Mo = 3 lata - 5 pkt.
Maksymalny okres pomiędzy etapami należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w
pełnych latach. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 3 lata otrzyma maksymalnie 5 pkt.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres inny niż wyżej podane w przedziale od 1 roku do 3 lat tj. w
niepełnych latach, Wykonawca otrzyma taką ilość punktów, która odpowiada najbliższemu
krótszemu okresowi zgodnie z wyżej podanymi przedziałami (np. jeżeli Wykonawca zaoferuje
maksymalny okres pomiędzy etapami 1,5 roku – otrzyma 0 pkt.). Jeżeli Wykonawca zadeklaruje
maksymalny okres pomiędzy etapami krótszy niż 1 rok, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp jako niezgodną z treścią SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w
ofercie maksymalnego okres pomiędzy etapami, lub poda go nieczytelnie w sposób uniemożliwiający
dokonanie oceny, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres minimalny wymagany przez
Zamawiającego, tj. 1 rok, a Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
W celu oceny oferty w tym kryterium Wykonawca jest zobowiązany wskazać ten sam okres czasu
pomiędzy etapami 2 i 3 oraz 3 i 4. Jeżeli Wykonawca wskaże 2 różne okresy pomiędzy etapami 2 i 3
oraz 3 i 4, ale mieszczące się w ww. przedziale od 1 roku do 3 lat, Zamawiający przyjmie podane
okresy jako zgodne z wymaganiami OPZ, jednak oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
Rozdział XV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje
pełnomocnik a z dokumentów załączonych do oferty nie wynika, iż pełnomocnik/y posiada/ją uprawnienie
do podpisania umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.
Rozdział XVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w art. 147 ustawy Pzp.
Rozdział XVII
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.
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1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków
podanych we wzorze umowy załączonej do niniejszej SIWZ i stanowiącej jej integralną część (Załącznik
nr 3 do SIWZ) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Pzp, za zgodą obu Stron. Charakter i zakres dotyczący okoliczności których zmiany mogą dotyczyć,
z uwzględnieniem podawanych warunków wprowadzenia danej zmiany zostały określone we wzorze
umowy.
Rozdział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Rozdział XIX
Spis załączników do SIWZ.
Załącznikami, stanowiącymi integralną część SIWZ są:
1. Formularz oferty – Załącznik (wzór) nr 1,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 wraz z załącznikami,
3. Wzór umowa – Załącznik nr 3,
4. Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) – Załącznik nr 4,
5. Wykaz usług (wzór) - Załączniki nr 5,
6. Wykazy osób (wzory) – Załączniki nr 6A i 6B,
7. JEDZ wstępnie przygotowany przez Zamawiającego (wzór)
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Załącznik nr 1 Formularz oferty

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy
Zamawiający:
MU Z E UM ŚLĄ S KI E
W KA T O WIC A CH
ul. T. Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice

O F ER TA

Niniejsza oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron.

Nazwa Wykonawcy:
............................................................................................................................
ulica: ........................................ kod i miejscowość:....................................................
województwo: .........................................................................................................
NIP:.......................................REGON:......................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ..................................................
nr telefonu: ................................, e-mail: ……………………….……………………………………………………………

Ubiegając się o zamówienie publiczne w postępowaniu nr MŚ-ZP-DKB-333-3/18 pod nazwą:
„Opracowanie

dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
poprzemysłowych, zabytkowych budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum
Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”

składam następującą ofertę:

1

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

z

warunkami

i

na

zasadach

określonych

Tab. 1
Wynagrodzenie netto [zł]
dla podstawowego
przedmiotu umowy
Nr
wiersza/
kolumny

Zakres

1

A: Łaźnia Gwarek

2

B: Wieża Ciśnień

3

C: Maszynownia
„Bartosz”

4

D: Nadszybie szybu
„Bartosz”

5

E: Siłownia
elektryczna*

6

F: Teren spółki SRK
S.A.

7

G: Rozbudowa stacji
transformatorowej

Wynagrodzenie netto [zł]
dla przedmiotu umowy
w ramach opcji

etap 1*

etap 2

etap 3

etap 4

Kol. 1 = kol. 5
x 15%*

Kol. 2 = kol. 5
x 30%

Kol. 3= kol. 5 x
40%

Kol. 4= kol. 5 x
15%

Ogółem
wynagrodzenie
netto [zł]
dla danego
zakresu
Kol. 5 = 100%
(kol. 1 + kol. 2 +
kol. 3 + kol. 4)

Suma netto
8

(suma wierszy od 1 do 7
łącznie dla kolumn
odpowiednio: 1 i 2,
3 i 4 oraz 5)

* W przypadku zakresu E: Siłownia elektryczna – etap 1 stanowi całkowite wynagrodzenie danego zakresu (pozostałe
etapy nie będą realizowane w ramach niniejszego zamówienia, w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany
dla tej pozycji w kolumnie 1 podać cenę taką samą jak w kolumnie 5. W przypadku rozbieżności Zamawiający jako
cenę wyjściową dla dalszych przeliczyć przyjmie cenę podaną w kolumnie 5).

1.1 Cena brutto zamówienia podstawowego:
(kwota z tab. 1, wiersz 8 łącznie dla kolumny 1 i 2 powiększona o podatek VAT 23% jeżeli dotyczy)

………………………………………………………….. PLN;
1.2 Cena brutto opcji:
(kwota z tab. 1, wiersz 8 łącznie dla kolumny 3 i 4 powiększona o podatek VAT 23% jeżeli dotyczy)

………………………………………………………….. PLN;
1.3 RAZEM za całość zamówienia (zamówienie podstawowe oraz opcja, suma pkt. 1.1 i 1.2):
………………………………………………………….. PLN;
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2. Ceny określone w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Zobowiązuje się, iż nie będę żądał wynagrodzenia oraz żadnej rekompensaty w przypadku rezygnacji
przez Zamawiającego z realizacji zamówienia w ramach opcji lub nie wykorzystania w całości opcji (dot.
zarówno etapu jaki i zakresu).
4. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze
umowy.
5. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.
6. Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi o długości:
6.1. dla podstawowego przedmiotu umowy, tj. etapu 1 i etapu 2 – 15 lat, liczone od zakończenia i
odbioru etapu 2 dla danego zakresu w fazie 2.2 zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru umowy, a w
przypadku zakresu E od zakończenia i odbioru etapu 1. Termin gwarancji jest równy terminowi
rękojmi;
6.2. dla przedmiotu umowy w ramach opcji dla etapu 3 – ………………………… lat1, liczone od zakończenia i
odbioru etapu 3 dla każdego zakresu odrębnie. Termin gwarancji jest równy terminowi rękojmi.
7. Zobowiązuję się przystąpić do realizacji kolejno etapów 3 i 4 we wskazanym przez Zamawiającego
zakresie i terminie, w okresie ……….. roku/lat, od dnia odbioru odpowiednio2:
− etapu 2, tj. odbioru całości zaakceptowanych przez Zamawiającego opracowań projektu budowlanego
dla danego zakresu oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub w
przypadku braku wymogu pozyskania decyzji pozwolenia na budowę po przekazaniu kompletnego
opracowania oraz opinii urzędu miasta o braku konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę na
dany zakres robót, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru umowy)
oraz
− etapu 3, tj. odbioru całości opracowań projektu wykonawczego dla danego zakresu w ilości określonej
w OPZ, zaakceptowanych przez Zamawiającego) zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c) Wzoru umowy) tj. odbioru
całości opracowań projektu wykonawczego dla danego zakresu w ilości określonej w OPZ,
zaakceptowanych przez Zamawiającego) zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c) Wzoru umowy).
8. Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
9. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać również o ile są
już wiadome dane proponowanych podwykonawców):
1) .......................................................................................................................
część (zakres) zamówienia

.........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

2) .......................................................................................................................
część (zakres) zamówienia

........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

1

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia dla etapu 3 wynosi 10 lat i stanowi kryterium oceny
ofert, którego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XIV ust. 5 pkt 5.4. SIWZ
2
Wykonawca jest zobowiązany zaoferować maksymalny okres pomiędzy etapami 2 i 3 oraz 3 i 4 o długości minimum 1
roku. Wskazany okres stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XIV ust. 5 pkt 5.5.
SIWZ
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3) ......................................................................................................................
część (zakres) zamówienia

.........................................................................................................................
nazwa/firma Podwykonawcy

11.

Zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej oferty.

12.

Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, w pełni akceptuje jej treść, nie wnoszę do niej zastrzeżeń
oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić wszystkie
wymagania Zamawiającego wymienione w SIWZ.

13.

Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego
na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje
są zgodne ze stanem faktycznym.

14.

Wraz z niniejszą ofertą składamy:
nazwa i numer dokumentu

nr strony

…………………………………………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………..

.......................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

4

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18

Załącznik nr 3 Wzór umowy
UMOWA
W dniu …………. 2018 r. pomiędzy:
Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego, pod numerem
RIK-M/12/99, NIP 634-23-11-686 reprezentowanym przez:
…………………………………………………………. – ……………………………………..
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Jolanty Grabalskiej
zwanym dalej Zamawiającym
a ……………………………………. reprezentowaną przez:
.............................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi w dalszej części umowy Stronami.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18, pn.: „Opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poprzemysłowych,
zabytkowych budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem
nadzorów autorskich” zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawy Pzp.
§ 1 Przedmiot umowy
1.

W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania
nr MŚ-ZP-DKB-333-3/18 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu, Zamawiający
zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie, którego przedmiotem jest opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poprzemysłowych, zabytkowych
budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów
autorskich.

2.

Przedmiot umowy podzielony jest na następujące zakresy (dalej nazywane zakresami) szczegółowo
opisany w opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ):
zakres A: Łaźnia Gwarek,
zakres B: Wieża Ciśnień,
zakres C: Maszynownia „Bartosz”,
zakres D: Nadszybie Szybu „Bartosz”,
zakres E: Siłownia elektryczna,
zakres F: Teren spółki SRK S.A.,
zakres G: Rozbudowa stacji transformatorowej.

3.

Realizacja zakresów wymienionych w § 1 ust. 2 podzielona będzie na 4 etapy (dalej nazywane etapami)
szczegółowo opisane w OPZ i stanowiące:
a. podstawowy przedmiot umowy:
etap 1: prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) – dla zakresów A, B,
C, D, E, F, G;
etap 2: projekt budowlany (PB) – dla zakresów A, B, C, D, F, G;
b. przedmiot umowy w ramach opcji:
etap 3: projekty wykonawcze (PW) – dla zakresów A, B, C, D, F, G;
etap 4: nadzory autorskie (NA) – dla zakresów A, B, C, D, F, G.
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4.

Realizacja etapu 1 każdego z zakresów A, B, C, D, E, F i G będzie zrealizowana w całości. Realizacja
etapu 2 będzie realizowana w całości dla zakresów A, B, C, D, F i G. Realizacja etapu 3 i 4 dla zakresów
A, B, C, D, F i G uzależniona będzie od możliwości Zamawiającego związanych bezpośrednio z realizacją
robót budowlanych. Dla zakresu E etapy 2, 3 i 4 nie będą realizowane w ramach niniejszej umowy.
§ 2 Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
a. obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa Pzp w szczególności art.
29-31 ustawy Pzp, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej),
b. normami, opisem przedmiotu zamówienia i wytycznymi Zamawiającego,
c. przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności.

2.

Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego.

3.

Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada
niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez osoby skierowane przez Wykonawcę i pod jego
nadzorem, a fakt ich wykonania będzie potwierdzony przez pracowników Zamawiającego.

5.

Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie ponosił odpowiedzialność
za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób
trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji przedmiotu zamówienia.

6.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
a. realizacji zakresu umowy opisanego w OPZ z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych informacji w
nim zawartych;
b. zakupu na własny koszt i ryzyko wszelkich usług, materiałów i urządzeń koniecznych do realizacji
przedmiotu zamówienia;
c. prowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia;
d. opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi w dniu odbioru przedmiotu
zamówienia przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jak dla
postępowania prowadzonego w trybie przewidzianym w ustawie Pzp;
e. zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;
f. ścisłej współpracy z innymi projektantami, ekspertami, wykonawcami bądź podmiotami czy osobami
wskazanymi przez Zamawiającego w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy;
g. przygotowania odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące dokumentacji projektowej i
wynikających z nich ew. zmian projektów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przewidzianym w ustawie Pzp na realizację robót objętych
projektami, w terminie 2 dni roboczych od przekazania informacji przez Zamawiającego.

7.

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
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albo1)
Wykonawca
wykona
przedmiot
umowy
przy
udziale
następujących
podwykonawcy/ów:……………………………………………….……………………………………………………………………….,
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.

Zmiana podwykonawcy, nastąpić może zgodnie z zasadami, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. a. i b.

9.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację usług.

10. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

umowy

dalszym

podwykonawcom

11. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania i zaniechania.

§ 3 Termin realizacji, odbiory przedmiotu umowy
1. Ustala się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy, o których mowa w § 1
ust. 3:
a. w zakresie podstawowego przedmiotu umowy:
• etap 1 - prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) - termin realizacji
3 miesiące od podpisania umowy, ale nie wcześnie niż od 16 kwietnia 2018 roku (dotyczy
zakresów A, B, C, D, E, F, G);
• etap 2 - projekt budowlany (PB) – termin realizacji 4 miesiące od zaakceptowania przez
Zamawiającego wybranej koncepcji (dotyczy zakresów A, B, C, D, F i G);
b. w zakresie przedmiotu umowy w ramach opcji:
• etap 3: projekty wykonawcze (PW) – termin realizacji 4 miesiące od przekazania przez
Zamawiającego informacji o kontynuowaniu prac projektowych (dotyczy wybranych zakresów
z A,B,C,D,F,G). Zamawiający przekaże informację o realizacji etapu 3 z min. 30 dniowym
wyprzedzeniem, przy czym termin rozpoczęcia etapu 3 liczony będzie nie wcześniej niż od
odbioru etapu 2 (faza 2.1) zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b). Okres od zakończenia etapu 2 w fazie 2.2 i
rozpoczęcia etapu 3 ustala się maksymalnie na ………………2 m-cy; po przekroczeniu tego okresu
Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji etapu 3 chyba, że strony postanowią
kontynuować współpracę na ustalonych w niniejszej umowie warunkach;
• etap 4: nadzory autorskie (NA) (dotyczy wybranych zakresów z A,B,C,D,F,G) – maksymalny
termin realizacji 36 miesięcy. Zamawiający przekaże informację o realizacji etapu z min. 30
dniowym wyprzedzeniem, przy czym termin rozpoczęcia etapu 4 liczony będzie nie wcześniej niż
od odbioru etapu 3 (zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c). Termin ten obejmować będzie udział w
przygotowaniu dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, postępowanie przetargowe na
wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę
dokumentację, realizację robót oraz trwać do zakończenia odbioru robót budowlanych. Okres od
zakończenia etapu 3, tj. odbioru całości opracowań projektu wykonawczego dla danego zakresu
w ilości określonej w OPZ, zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c)

1

2

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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umowy i rozpoczęcia etapu 4 ustala się maksymalnie na ………….3 m-cy. Po przekroczeniu tego
terminu Wykonawca nie jest zobowiązany do pełnienia nadzorów autorskich chyba, że strony
postanowią kontynuować współpracę na ustalonych w niniejszej umowie warunkach.
2. Odbiory poszczególnych etapów przedmiotu umowy:
a. odbiór etapu 1 - prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna (KPP)
• termin zostanie uznany za dotrzymany jeżeli Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego
wszystkie opracowania wskazane w OPZ dla etapu 1 w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.
Zamawiający ma na dokonanie oceny oraz odbiór opracowań 30 dni kalendarzowych; jeżeli
Zamawiający wniesie uwagi do przekazanych opracowań, Wykonawca ma 7 dni na ich wprowadzenie
do opracowań; ocena korekt Wykonawcy dokonana będzie powtórnie w ciągu 7 dni; jeżeli
Zamawiający ponownie wniesie uwagi do przekazanych opracowań Wykonawca ma 7 dni na ich
wprowadzenie do opracowań; jeżeli opracowania nadal nie będą spełniać oczekiwać Zamawiającego
Zamawiający jest upoważniony do zlecenia wprowadzenia oczekiwanych zmian podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze);
b. odbiór etapu 2 - projekt budowlany (PB), nastąpi w 2 fazach:
• faza 2.1 - termin zostanie uznany za dotrzymany jeżeli Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego wszystkie opracowania wskazane w OPZ dla etapu 2 w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1 w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Zamawiający ma na
dokonanie oceny oraz odbiór opracowań 30 dni kalendarzowych; jeżeli Zamawiający wniesie uwagi
do przekazanych opracowań Wykonawca ma 7 dni na ich wprowadzenie do opracowań; ocena korekt
Wykonawcy dokonana będzie powtórnie w ciągu 7 dni; jeżeli Zamawiający wniesie uwagi
do przekazanych opracowań Wykonawca ma 7 dni na ich wprowadzenie do opracowań;
jeżeli opracowania nadal nie będą spełniać oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający
jest upoważniony do zlecenia wprowadzenia oczekiwanych zmian podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Akceptacja opracowań przez Zamawiającego będzie
podstawą do zapłaty 50% należnego wynagrodzenia dla etapu 2 danego zakresu;
• faza 2.2 - odbiór będzie uznawać się za dokonany w 100% po przekazaniu całości opracowań
oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub w przypadku braku
wymogu pozyskania decyzji pozwolenia na budowę po przekazaniu kompletnego opracowania
oraz opinii urzędu miasta o braku konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę na dany zakres
robót. Powyższe stanowić będzie podstawę do zapłaty pozostałych 50% należnego wynagrodzenia
dla etapu 2 danego zakresu;
c. odbiór etapu 3 - projekty wykonawcze (PW):
termin zostanie uznany za dotrzymany jeżeli Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego
wszystkie opracowania wskazane w OPZ dla etapu 3 w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w 1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Zamawiający ma na dokonanie
oceny oraz odbiór opracowań 30 dni kalendarzowych; jeżeli Zamawiający wniesie uwagi
do przekazanych opracowań Wykonawca ma 7 dni na ich wprowadzenie do opracowań; ocena korekt
Wykonawcy dokonana będzie powtórnie w ciągu 7 dni; jeżeli Zamawiający wniesie uwagi
do przekazanych opracowań Wykonawca ma 7 dni na ich wprowadzenie do opracowań;
jeżeli opracowania nadal nie będą spełniać oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający jest
upoważniony do zlecenia wprowadzenia oczekiwanych zmian podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Po akceptacji opracowań przez Zamawiającego,
Wykonawca wykona całość opracowań projektowych w ilości określonej w OPZ, których odbiór w
całości przez Zamawiającego będzie podstawą do zapłaty należnego wynagrodzenia dla etapu 3
danego zakresu;
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d. odbiór etapu 4 - nadzory autorskie (NA) – odbiór będzie następował po każdym miesiącu pełnienia
nadzoru autorskiego na podstawie raportu opisanego w OPZ.
3. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z § 10 ust. 2 lit. a., w sytuacji przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej dla etapu 2 i 3 Wykonawca załącza:
a. wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie,
że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć;
b. protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych.
5. Przyjęte w umowie założenia i podziały (np. dotyczące terminów, odbiorów, płatności, itp.) traktować
należy odrębnie dla każdego z zakresów A, B, C, D, E, F, G.
6. Z czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 2 zostanie spisany Protokół odbioru, zawierający
w szczególności informacje o zgodności realizacji z niniejszą umową, zapisami OPZ oraz wymaganiami
Zamawiającego.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż korekty Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić na własny koszt
bez względu na wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu ich wprowadzenia.
8. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji niniejszej umowy do sprawdzenia i weryfikacji
opracowań projektowych np. przez niezależnych ekspertów, innych projektantów, a zgłoszone przez nich
uwagi Wykonawca będzie traktował jak uwagi Zamawiającego.
9. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru przedmiotu umowy wad i nieprawidłowości,
które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a. żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej przedmiotu umowy;
b. w przypadku wad o charakterze istotnym – odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia ich
stwierdzenia.
§ 4 Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy (zwane dalej Informacjami Poufnymi), niezależnie od tego czy
Informacja Poufna jest ustna czy pisemna czy utrwalona w jakiejkolwiek innej postaci.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim
oraz uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji Poufnych, chyba że co innego wynika z przepisów
prawa.
3. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w związku z wykonywaniem
umowy.
4. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu obowiązują także w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia
lub odstąpienia od niniejszej umowy lub utraty przez nią mocy z innych przyczyn.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia niniejszego paragrafu miały zastosowanie
również w stosunku do wszystkich jego podwykonawców, współpracowników, pracowników oraz osób,
którymi Wykonawca się posługuje.
6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów i informacji przed dostępem
osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla Zamawiającego do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.

5

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18

§ 5 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie nieprzekraczającej: …………………… zł netto powiększone o podatek VAT w kwocie ………………… zł,
co stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie: ……… złotych ……./100), zgodnie z ofertą Wykonawcy,
stanowiącą integralną część niniejszej umowy, w tym:
a. za podstawowy przedmiot umowy: …………………… zł netto powiększone o podatek VAT w kwocie
………………… zł, co stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie: ……… złotych ……./100),
b. za przedmiot umowy w ramach opcji: …………………… zł netto powiększone o podatek VAT w kwocie
………………… zł, co stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie: ……… złotych ……./100).
2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 jest składową wynagrodzeń za poszczególne zakresy określone w §
1 ust. 2, które wynoszą (w kwotach netto):
Wynagrodzenie netto [zł]
dla podstawowego
przedmiotu umowy
Nr
wiersza/
kolumny

Zakres

1

A: Łaźnia Gwarek

2

B: Wieża Ciśnień

3

C: Maszynownia
„Bartosz”

4

D: Nadszybie szybu
„Bartosz”

5

E: Siłownia
elektryczna*

6

F: Teren spółki SRK
S.A.

7

G: Rozbudowa stacji
transformatorowej

Wynagrodzenie netto [zł]
dla przedmiotu umowy
w ramach opcji

etap 1*

etap 2

etap 3

etap 4

Kol. 1 = kol. 5
x 15%*

Kol. 2 = kol. 5
x 30%

Kol. 3= kol. 5 x
40%

Kol. 4= kol. 5 x
15%

Ogółem
wynagrodzenie
netto [zł]
dla danego
zakresu
Kol. 5 = 100%
(kol. 1 + kol. 2 +
kol. 3 + kol. 4)

Suma netto
(suma wierszy od 1 do 7
łącznie dla kolumn
odpowiednio: 1 i 2,
3 i 4 oraz 5)

8

* W przypadku zakresu E: Siłownia elektryczna – etap 1 stanowi całkowite wynagrodzenie danego zakresu
(pozostałe etapy nie będą realizowane w ramach niniejszej umowy)
3. Ustala się następujący podział wynagrodzenia za dany etap każdego z zakresów w następujący sposób:
a.

etap 1: prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) – 15% wynagrodzenia
określonego w ofercie Wykonawcy dla danego zakresu;
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b.
c.
d.

etap 2: opracowanie projektu budowlanego (PB) – 30% wynagrodzenia określonego w ofercie
Wykonawcy dla danego zakresu;
etap 3: opracowanie projektu wykonawczego (PW) – 40% wynagrodzenia określonego w ofercie
Wykonawcy dla danego zakresu;
etap 4: pełnienie nadzoru autorskiego (NA) – 15% wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy
dla danego zakresu.

4. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy po dokonaniu odbiorów zgodnie z § 3 ust. 2.
5. Zamawiający przekaże zawiadomienie o realizacji opcji, które zostanie przekazane na piśmie
oraz podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego.
6. W treści zawiadomienia Zamawiający wskaże etap i zakres oraz termin końcowy realizacji zgodnie
z zapisami w umowie.
7. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie w przypadku rezygnacji
przez Zamawiającego z opcji lub nie wykorzystania w całości opcji (dot. zarówno etapu jaki i zakresu),
jak również żadna rekompensata z tego tytułu.
8. W przypadku wynagrodzenia za etap 4 (nadzór autorski) wynagrodzenie dla danego zakresu będzie
podzielone na części równe założonym ilościom miesięcy trwania łącznie: realizacji robót budowlanych
oraz ich odbiorów. W przypadku wydłużenia realizacji robót budowlanych lub odbiorów pozostałe
wynagrodzenie Wykonawcy będzie dzielone na nową pozostałą ilość miesięcy. Płatność wynagrodzenia za
etap 4 dokonywana będzie miesięcznie na podstawie okresowych raportów wykonawcy z pełnienia
nadzoru autorskiego, począwszy od rozpoczęcia robót budowlanych. Ostatnia płatność dokonana będzie
po zakończeniu odbiorów robót budowlanych.
9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania realizacji etapu 4 m.in. w przypadku wstrzymania robót
budowlanych na okres łącznie 9 miesięcy. Za okres wstrzymania realizacji etapu 4 Wykonawcy nie będzie
przysługiwać wynagrodzenie, a okres ten nie będzie wliczany do terminu realizacji etapu 4. W przypadku
przekroczenia 9 miesięcznego okresu wstrzymania realizacji etapu 4 Wykonawca nie jest zobowiązany
do pełnienia nadzorów autorskich chyba, że strony postanowią kontynuować współpracę na ustalonych
w niniejszej umowie warunkach.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy zawiera również koszty wykonania wszelkich prac
i czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w szczególności określone w SIWZ, oraz w § 2
jak również nie ujęte w SIWZ, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i
aprobat technicznych, przepisów prawa i uwarunkowań terenowych a w szczególności koszty:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

wszelkich prac przygotowawczych,
wykonania koniecznych dodatkowych inwentaryzacji,
rozpoznania technicznego,
opłat administracyjnych lub skarbowych,
wykonania wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej,
dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej, których konieczność wykonania
wynikła przed lub w trakcie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej
dokumentacji projektowej niezależnie od tego kto jest inicjatorem tych zmian oraz co jest
powodem wprowadzenia tych zmian,
g. dojazdów,
h. innych niewymienionych opłat,
i. ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie
decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnień,
j. koszty związane z odbiorami wykonywanych robót budowlanych,
k. przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej,
l. ubezpieczenia OC.
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11. Zapłata należności nastąpi w częściach po zakończeniu poszczególnych etapów wskazanych w § 1 ust. 3
dla poszczególnych zakresów wskazanych w § 1 ust. 2 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury.
12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę z zapisem iż stanowi on podstawę do wystawienia faktury
VAT.
13. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
przelewu.
14. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od podwykonawców
potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę.

i dalszych

podwykonawców

16. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego za zlecanie
koniecznych czynności stanowiących przedmiot umowy a niewykonywanych przez Wykonawcę
lub wykonywanych wadliwie według sytuacji opisanych w umowie podmiotom trzecim.

§ 6 Ubezpieczenie Wykonawcy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i zapewnienia przez okres realizacji prac wynikającej z umowy
(etap 1 do 4) ciągłości ochrony umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z sumą
gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
Rodzaj ubezpieczanej działalności powinien być zgodny z zakresem prac i usług wynikających z umowy i
obejmować w szczególności czynności i prace projektowe wraz z czynnościami w zakresie nadzoru
autorskiego, jeżeli Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmie odpowiedzialność cywilną osób ubezpieczonych za szkody rzeczowe,
szkody osobowe i czyste straty finansowe z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa)
oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (odpowiedzialność kontraktowa), w związku
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act
committed), pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed upływem terminu przedawnienia. Przez osobę
ubezpieczoną rozumie się Wykonawcę oraz osoby, którymi będzie się on posługiwać w związku
z realizacją umowy, w tym podwykonawców.
Franszyzy lub udział własny do kwoty 50 000,00 zł, z zastrzeżeniem braku franszyz i udziału własnego dla
szkód osobowych. Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziały
własne) w zawartych przez Wykonawcę polisach nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody
wyrządzone Zamawiającemu.
Dopuszcza się przedstawienie Polisy OC dedykowanej do niniejszej umowy lub Polisy OC obrotowej
(odnawianej co roku) z zastrzeżeniem, że rodzaj ubezpieczanej działalności będzie adekwatny do
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej do 5 dni po podpisaniu umowy, dostarczyć Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na
warunkach określonych w umowie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia polisy, o której mowa w § 6 ust. 1, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie,
jednak nie później niż na 5 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy
dokumenty potwierdzające ciągłość posiadania przedmiotowego ubezpieczenia (w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Jeżeli w terminie określonym w § 6 ust. 5 umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta albo, jeśli zakres
ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu
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zawartą umowę ubezpieczenia zmieni na niekorzyść Zamawiającego, a niezależnie od tego także wtedy,
gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia,
Zamawiający ma prawo, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i obciążyć Wykonawcę
zapłaconą przez siebie składką, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia
Wykonawcy lub odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę do odstąpienia.
§ 7 Waloryzacja wynagrodzenia
1.

Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących warunkach:
a. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 7 ust. 1 lit. a., Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych
po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

3.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 7 ust. 1 lit. b., Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych
po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę
na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy
minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę.

4.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 7 ust. 1 lit. c., Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. c.,
na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 7
ust. 1 lit. c.

5.

W wypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów.

6.

W przypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
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bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.
7.

W przypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. c. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

8.

Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w § 7 ust. 2-4, wyznacza datę podpisania
aneksu do umowy.

9.

Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie
wejścia w życie zmian, o których mowa § 7 w ust. 1.
§ 8 Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą
przedmiot umowy, niezależnie od tego, czy przedmiot umowy został wykonany osobiście przez
Wykonawcę, czy też przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (przedmiot gwarancji) na okres:
a. 15 lat dla podstawowego przedmiotu umowy, tj. etap 1 i etap 2 (liczony od zakończenia i odbioru
etapu 2 dla danego zakresu w fazie 2.2 zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) umowy), a w przypadku zakresu E od
zakończenia i odbioru etapu 1),
b. ……………….4 lat dla przedmiotu umowy w ramach opcji dla etapu 3 (liczony od zakończenia i odbioru
etapu 3 dla każdego zakresu odrębnie).
2. Strony ustalają, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
3. Zgłoszenia istnienia wad przedmiotu umowy, Zamawiający składa pisemnie lub pocztą elektroniczną
na adres Wykonawcy.
4. W ramach niniejszej gwarancji:
a. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wady dokumentacji zmniejszające
jej użyteczność ze względu na cel określony w SIWZ, a w szczególności odpowiada za rozwiązania
zawarte w dokumentacji projektowej;
b. Zamawiający – w przypadku wystąpienia w dokumentacji wad ukrytych, których nie ujawniono w
czasie odbioru – ma prawo żądać ich bezpłatnego usunięcia na wszystkich egzemplarzach
dokumentacji w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, a w przypadku uchybienia
przez Wykonawcę temu terminowi – zlecić poprawki podmiotowi trzeciemu na koszt oraz ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze).
5. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również wszelkie następstwa, szkody i roszczenia osób trzecich,
jakie mogłyby wystąpić na skutek wadliwego wykonania niniejszej umowy, pomimo nie ujawnienia tego w
czasie odbioru (w tym szkodę wynikającą z konieczności przebudowy obiektu, stanowiącego następstwo
wadliwego projektu) lub z przyczyn tkwiących w dostarczonym przedmiocie umowy lub sposobie jego
wykonania. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych
z użytkowaniem obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na wezwanie Zamawiającego, przystąpić do prowadzonego
postępowania oraz podjąć wszelkie czynności zmierzające do przejęcia odpowiedzialności. Wykonawca
pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego i zwróci wartość zapłaconych przez niego
odszkodowań i innych należności, jeśli szkoda na osobie lub w majątku osoby trzeciej będzie następstwem
nieprawidłowego wykonania umowy.
4

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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6. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu
służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej zmniejszające jej
użyteczność ze względu na cel określony w SIWZ.

§ 9 Prawa autorskie
1.

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe,
które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników
prac dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie
z dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

2.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania
przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój
koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi
roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do
wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także
zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie
zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba
trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3.

Z chwilą powstawania poszczególnych elementów (części) przedmiotu Umowy Wykonawca przekazuje
wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne dotyczące utworów będących przedmiotem
niniejszej umowy (w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego
wersji roboczych), do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nimi tak w części jak i w
całości oraz prawa na wykonywanie przez Muzeum Śląskie autorskich praw zależnych i upoważnia
Zamawiającego do wprowadzania zmian w przedmiocie Umowy oraz dysponowania nimi na następujący
polach eksploatacji:
a. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (w tym analogowe i cyfrowe), w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet);
b. skanowanie, zwielokrotnianie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach
audiowizualnych, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
c. wyświetlenia publiczne, odtwarzanie;
d. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną
i nadawanie kablowe, w tym także simulcasting lub webcasting;
e. nadawanie za pośrednictwem satelity;
f. wykorzystanie na stronach internetowych;
g. wykorzystanie w utworach multimedialnych, prezentacjach multimedialnych, interaktywnych,
przy pomocy komputera lub projektora multimedialnego, prezentowanie na stronie www
lub na osobistych komputerach lub za pomocą programu komputerowego w formie rysunków, zdjęć,
filmów oraz animacji wzbogaconych treścią oraz dźwiękami, dla nieograniczonego lub zamkniętego
kręgu odbiorców;
h. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których materiały utrwalono
lub zwielokrotniono;
i. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
j. wprowadzanie do obrotu przy użycie Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
k. publiczne i niepubliczne udostępnianie dokumentacji w części lub w całości w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako
SMS, MS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, video na żądanie, w sieci Wi-Fi, Wi Max;
l. umieszczania w elektronicznych bazach danych;
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m. wykorzystywania w celu reklamy lub marketingu, promocji, w nieograniczonej ilości wydań, nadań
i wielkości nakładów;
n. umieszczania opracowań w folderach, ulotkach, reklamach, banerach, albumach w prasie, telewizji
oraz Internecie, a także na elektronicznych nośnikach (płytach DVD, USB) i innych umożliwiających
odtwarzanie obrazu, które zostaną wprowadzone do obrotu, rozdawane lub rozsyłane
do nieograniczonego kręgu odbiorców;
o. dla celów naukowych, badawczych;
p. prezentacji przez Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności statutowej.
4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu,
czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
5. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy.
§ 10 Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy szkoda
faktycznie zaistniała.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w którymkolwiek z terminów realizacji etapów przedmiotu
umowy określonych w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości umowy brutto dla odpowiedniego
zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 2;
b. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu obowiązku (poza innymi obowiązkami określonymi
w niniejszym ustępie), dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji (np. na
wprowadzenia poprawek do dokumentacji na podstawie uwag Zamawiającego, o których mowa w § 3
ust. 2, przekazania dowodów opłacenia ubezpieczenia) – w wysokości 0,1% wartości umowy brutto
dla odpowiedniego zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 2;
c. z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitej wartości umowy brutto;
d. w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych
w umowie zgodnie z wymaganiami § 6 – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
e. w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego lub osoby trzecie, iż przedmiot zamówienia narusza
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności art. 29-31 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde
naruszenie;
f. za każdorazowe naruszenie postanowień § 4 (dotyczących zachowania poufności) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych);
g. za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy Architekta lub Projektanta branży konstrukcyjno–
budowlanej nieposiadających doświadczenia zgodnie z ofertą Wykonawcy5 – Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony
przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie;

5 Dotyczy jeżeli Wykonawca wskazał doświadczenie Architekta lub Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej w ofercie
zgodnie z zapisami rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ
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h. za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy którejkolwiek z osób wskazanych w rozdz. V ust. 1
pkt 1.3 ppkt 2) SIWZ, nieposiadających uprawnień bądź doświadczenia na poziomie minimalnym
zgodnie z opisem spełniania warunków udziału w postępowaniu w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2)
SIWZ – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie;
i. za nieprzystąpienie do realizacji etapu 3 lub 4, dla któregokolwiek z zakresu w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, mieszczącym się w Maksymalnym okresie pomiędzy etapami zgodnie z ofertą
Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości w wysokości 5% wartości umowy brutto
dla odpowiedniego zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 2 (nie dotyczy zakresu E: Siłownia
elektryczna) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Każdorazowa ewentualna zmiana sposobu wykonania zamówienia z samodzielnego wykonania
przez Wykonawcę, na wykonanie z udziałem podwykonawców, zmiana zakresu zamówienia powierzonego
do wykonania podwykonawcom, zmiany podwykonawcy, a także powierzenie realizacji zamówienia
kolejnym podwykonawcom, o którym Zamawiający nie został powiadomiony przed zawarciem umowy,
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę pod rygorem zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony
przypadek co nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu dalej idącego odszkodowania.
4. Łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę wynosić może maksymalnie 30% całkowitej
wartości umowy brutto.
5. Kara umowna za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy może być kumulowana z karami umownymi
z innych tytułów.
6. Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół wskazujący podstawę jej nałożenia.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, przewidzianych niniejszą umową, z należnego
mu wynagrodzenia.
8. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy od terminowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
co do których Zamawiający zgłosił zastrzeżenia.
9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11 Odstąpienie od umowy
1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie oraz przepisach prawa, Zamawiający ma prawo,
zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości lub części,
wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
a. Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął poszczególnych prac w odpowiednim terminie,
a opóźnienie jest dłuższe niż 7 dni;
b. Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak dalece,
że nie gwarantuje to wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie albo w inny sposób narusza
jej istotne postanowienia;
c. Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z postanowieniami SIWZ lub zasadami
wiedzy technicznej lub obowiązującymi przepisami i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego
Wykonawca nie usunie tej nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
d. Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości prac projektowych i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego nie usunie tej nieprawidłowości (co dotyczy także wad w okresie gwarancji)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

13

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18

e. stwierdzenia przez Zamawiającego więcej niż trzech przypadków skierowania do realizacji przedmiotu
zamówienia osób Architekta lub Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej, nieposiadających
doświadczenia zgodnie z ofertą Wykonawcy – wówczas obie kary (tj. § 10 ust. 2 lit. g i § 10 ust. 2 lit.
a. podlegać będą sumowaniu6;
f. stwierdzenia przez Zamawiającego więcej niż trzech przypadków skierowania do realizacji przedmiotu
zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) SIWZ,
nieposiadających uprawnień bądź doświadczenia na poziomie minimalnym zgodnie z opisem
spełniania warunków udziału w postępowaniu w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) SIWZ – wówczas obie
kary (tj. § 10 ust. 2 lit. h i § 10 ust. 2 lit. a.) podlegać będą sumowaniu.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
(wykonawstwo zastępcze).
§ 12 Zmiany umowy
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji:
a.

ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę,
na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom
a także zmiany podwykonawcy;

b.

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełniają warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany przez
Zamawiającego w trakcie postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy;

c.

zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego
terminu wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności
niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których
powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą
uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.
Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego
z oferty. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej;

d.

wydłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu realizacji umowy, w następujących sytuacjach:
• jeżeli przyczyny z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji umowy
będą następstwem
okoliczności
za
które
odpowiedzialność
ponosi
Zamawiający,
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania materiałów wskazanych w OPZ

6

Dotyczy jeżeli Wykonawca wskazał doświadczenie Architekta lub Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej w ofercie
zgodnie z zapisami rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ
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•

•

•

jako do przekazania przez Zamawiającego albo wstrzymania prac przez Wykonawcę na wniosek
Zamawiającego (w sytuacji dodatkowej weryfikacji przekazanych opracowań, konieczności
wprowadzenia zmian w zakresie umowy, wstrzymania realizacji robót budowlanych, itp.);
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac projektowych z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ lub braku możliwości uzyskania odpowiednich opinii przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy;
gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac projektowych niż wskazanych w OPZ
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych poza terminy określone
w umowie;

e.

zmiany formy płatności (wprowadzenie płatności częściowych w ramach danego etapu) za
realizację przedmiotu zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia o którym
mowa w § 12 ust. 2 lit. d., przy czym płatności częściowe będą obejmowały maksymalnie 90% ceny
za realizację danego zakresu i danego etapu zamówienia, pozostała część należności będzie płatna
po dokonaniu odbioru końcowego danego zakresu i danego etapu przedmiotu zamówienia;

f.

wydłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o 30 dni w przypadku zmiany przepisów prawa
które mają bezpośredni wpływ na przedmiot zamówienia (np. zmiana w ustawie Prawo zamówień
publicznych dot. opisu przedmiotu zamówienia);

g.

wydłużenia maksymalnych terminów pomiędzy etapem 2 a etapem 3 oraz pomiędzy etapem 3 a
etapem 4, powyżej okresu wskazanego w ofercie, w zw. z zapisami w § 3 ust. 1 lit. b umowy;

h.

zmiany wynagrodzenia dla etapu 3 i 4 w przypadku wydłużenia terminów pomiędzy etapem 2
a etapem 3 oraz pomiędzy etapem 3 a etapem 4 określonych w § 3 ust. 1 lit. b. Począwszy
od upłynięcia ww. terminów wynagrodzenie za kolejny etap podlegać będzie corocznej waloryzacji
maksymalnie do prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem (o którym mowa w ustawie budżetowej);

i. zmiany osób realizujących umowę, o których mowa w ofercie Wykonawcy lub w rozdziale V ust. 1
pkt. 1.3 ppkt 2) SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymogi określone w
SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie niewyrażenia zgodny na zmianę
osób, jeżeli fluktuacja będzie powyżej 50%;
j.

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia, w takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych
do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem;

k.

braku możliwości zawarcia polisy OC na warunkach określonych w umowie przez Wykonawcę z
Ubezpieczycielem. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pozyskane oferty
wraz z informacją wskazującą powody niemożności pozyskania oferty w pełnym zakresie.
Zamawiający określi z brokerem ubezpieczeniowym nowe warunki polis OC najbardziej zbliżone do
warunków określonych w umowie, w taki sposób aby Wykonawca mógł otrzymać co najmniej trzy
oferty.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest przedłożenie przez jedną ze Stron niniejszej
umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym
dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany.
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§ 13 Nadzór nad wykonaniem zapisów umowy
1. Bezpośredni nadzór nad osobami oddelegowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy,
sprawuje przedstawiciel Wykonawcy (kierownik projektu): ………………………………. tel.: ……………………….
e-mail: …………………………………….
2. Przedstawiciele Zamawiającego odpowiedzialni za realizacje niniejszej umowy:
a. ……………….. nr tel.: ……………….., adres e-mail: …………………@muzeumslaskie.pl
b. ……………….. nr tel.: …………………, adres e-mail: …………………@muzeumslaskie.pl.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby osoby wymienione w ust. 1 osobiście koordynowały
realizację umowy, nadzorowały prace projektowe i realizowały nadzór autorski w miejscu przygotowania
i wykonywania prac, uczestniczyły w cyklicznych cotygodniowych spotkaniach z Zamawiającym, udzielały
niezbędnych wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, itp.
4. Wskazane w ust. 1 osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane
osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co
najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji potrzeb wynikających z
wykonywanego zamówienia
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zmieni pracownika niewłaściwie wykonującego
swoje obowiązki lub którego zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych zasad.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekazywać praw
i obowiązków wynikających z umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spór taki strony poddadzą
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………..……………………………………

…………………………..……………………………………

Przy kontrasygnacie

……………………………………………

16

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18

Załącznik nr 4 Zobowiązanie innych podmiotów
Nazwa Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy wymienić nazwy wszystkich wykonawców)

Zamawiający

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poprzemysłowych, zabytkowych budynków,
zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”, o
numerze referencyjnym: MŚ-ZP-DKB-333-3/18, dalej „postępowania”.
OŚWIADCZENIE*)
Działając w imieniu …………………………………………………………………………., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww.
Wykonawcy/Wykonawcom następujące zasoby na potrzeby wykonania zamówienia, z których
Wykonawca/Wykonawcy będzie korzystał dysponował/będą korzystać, dysponować tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia i oświadczam, że będę brał udział w realizacji zamówienia:

Określenie zasobu:

Zdolności technicznej lub zawodowej:
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….……….………………………………………………………….

*) Oświadczenie należy dołączyć do oferty tylko w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.

............................................................................
data i czytelny podpis lub podpis
na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………………………………………………………………
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci
imiennej Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykazu usług
WYKAZ USŁUG
na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1) SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ..........................................................................................................................
ulica: ....................................................................…. kod i miejscowość: .......................................................
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poprzemysłowych, zabytkowych budynków,
zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”
o numerze referencyjnym: MŚ-ZP-DKB-333-3/18
Wymagania Zamawiającego: Należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany oraz projekty branżowe
wykonawcze w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny
wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła
budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków.
Powyższe wymagania dotyczą projektów kompleksowych robót obejmujących minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe
dotyczące wyłącznie elementów wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia lub elementy obiektu itp.)

Lp.

Nazwa podmiotu na rzecz
którego usługi zostały
wykonane

Przedmiot

Usługa 1:

1

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany
oraz projekty branżowe wykonawcze w zakresie przebudowy budynku z
przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej*)/budynek zamieszkania
zbiorowego*)/budynek mieszkalny wielorodzinny*), wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu przylegającego, tj.:
……………………………………………………………………………………....**),
Kubatura budynku: ………………………. m3 .
1

Data wykonania****)
w formacie dd-mm-rrrr

Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18
Prace projektowe obejmowały ……...% kubatury ww. budynku.
Ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:
……………………………………………………………………………………....***)
Usługa 2:
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany
oraz projekty branżowe wykonawcze w zakresie przebudowy budynku z
przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej*)/budynek zamieszkania
zbiorowego*)/budynek mieszkalny wielorodzinny*), wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu przylegającego, tj.:
2
……………………………………………………………………………………....**),
Kubatura budynku: ………………………. m3 .
Prace projektowe obejmowały ……...% kubatury ww. budynku.
Ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:
……………………………………………………………………………………....***)
*) właściwe pozostawić, pozostałe skreślić
**) podać nazwę usługi/budynku – pozwalająca na jej/jego jednoznaczną identyfikację
***) podać właściwy rejestr zabytków (jeżeli dotyczy). Jeżeli nie dotyczy wpisać „nie dotyczy”
****) Poprzez „Datę wykonania” usług Zamawiający rozumie datą przyjęcia dokumentacji projektowej przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane w sposób
należyty.

UWAGA:
1.
2.

3.

Pod pojęciem usług Zamawiający rozumie usługi potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w
sposób określony w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1)SIWZ.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy wskazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Niniejszy Wykaz usług wraz z dowodami o których mowa powyżej Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w trybie czasie określonym w rozdziale VII ust. 5
SIWZ.

................................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6A do SIWZ – Wzór wykazu osób
w zakresie kierownika projektu, projektanta branży sanitarnej, projektanta branży elektrycznej
WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie:
KIEROWNIKA PROJEKTU, PROJEKTANTA BRANŻY SANITARNEJ, PROJEKTANTA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................
ulica: ................................................................................
kod i miejscowość:..............................................................................
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
poprzemysłowych, zabytkowych budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach
wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”
o numerze referencyjnym: MŚ-ZP-DKB-333-3/18
Wzór wykazu składanego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
zgodnie z zapisem rozdz. VII ust. 5 pkt. 5.5 SIWZ – w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3. ppkt 2) lit. a., lit. d. oraz lit. e.
SIWZ.

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję/będę dysponował następującymi osobami, które zostaną skierowane do
realizacji ww. zamówienia:
I.

KIEROWNIK PROJEKTU
[wymagania Zamawiającego: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności
dowolnej i doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu obowiązków
Kierownika projektu (Kierownika zespołu, Koordynatora itp.) w zakresie minimum dwóch usług polegających na
wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany oraz projekty branżowe
wykonawcze w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek
zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła budynku o
wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków. Powyższe wymaganie dotyczy projektów
kompleksowych robót obejmujących minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace
projektowe dotyczące wyłącznie elementów wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa,
pojedyncze pomieszczenia lub elementy obiektu itp.)]

Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Zakres czynności w ramach niniejszego zamówienia: osoba skierowana do wykonywania funkcji
Kierownika projektu
2. Informacja o podstawie do dysponowania*): …………………………………………………………………………………………………
3. Informacje dotyczące uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt
1.3. ppkt 2) lit. a. SIWZ
Wskazana osoba posiada:
1) uprawnienia budowlane nr ……………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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lub inne odpowiadające im uprawnienia: …………………………………………………………………………………………………
2) następujące doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w
pełnieniu obowiązków Kierownika projektu, w zakresie realizacji poniżej wymienionych usług, z
których każda polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt
budowlany oraz projekty branżowe wykonawcze, dotyczące przebudowy budynku, wraz z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku, tj.:
a. usługa 1:
−

nazwa lub opis usługi/projektu oraz budynku, w ramach której wskazana osoba pełniła funkcję
kierownika projektu**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w
ramach ww. usługi:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru dokumentacji przez podmiot na rzecz którego była wykonywana
w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie ww. dokumentacji projektowej obejmowała ………...%
kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
b. usługa 2:
−

nazwa lub opis usługi/projektu oraz budynku, w ramach której wskazana osoba pełniła funkcję
kierownika projektu**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w
ramach ww. usługi:

−

budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru dokumentacji przez podmiot na rzecz którego była wykonywana
w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie ww. dokumentacji projektowej obejmowała ………...%
kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

II.

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ
[wymagania Zamawiającego: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania instalacji sanitarnych polegające na tym,
że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa projekty instalacji
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sanitarnych stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie
przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub
budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt instalacji sanitarnej dotyczył budynku o wymienionych
wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków. Powyższe wymaganie dotyczy projektów kompleksowych
robót obejmujących minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe
dotyczące wyłącznie elementów wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze
pomieszczenia lub elementy obiektu itp.)]

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Zakres czynności w ramach niniejszego zamówienia: osoba skierowana do wykonywania funkcji
Projektanta branży sanitarnej
2. Informacja o podstawie do dysponowania*): …………………………………………………………………………………………………
3. Informacje dotyczące uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt
1.3. ppkt 2) lit. d. SIWZ
Wskazana osoba posiada:
1) uprawnienia budowlane nr ……………………………………….do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
lub inne odpowiadające im uprawnienia: …………………………………………………………………………………………………
2) następujące doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w
projektowaniu instalacji sanitarnych polegające na wykonaniu następujących projektów instalacji
sanitarnych stanowiących element dokumentacji obejmującej projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy w zakresie przebudowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu przylegającego, tj.:
a. projekt 1:
−

nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana
osoba wykonała projekt instalacji sanitarnych**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej
ww. projekt instalacji sanitarnych:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projektów instalacji sanitarnych przez podmiot na rzecz
którego były wykonywane - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
instalacji sanitarnych obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

b. projekt 2:
−

nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana
osoba wykonała projekt instalacji sanitarnych**):
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………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej
ww. projekt instalacji sanitarnych:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projektów instalacji sanitarnych przez podmiot na rzecz
którego były wykonywane - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
instalacji sanitarnych obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

III.

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
[wymagania Zamawiającego: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający
doświadczenie w zakresie projektowania instalacji elektrycznych polegające na tym, że wykonał w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa projekty instalacji elektrycznych stanowiące element
dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie przebudowy budynku z
przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny
wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt instalacji elektrycznych dotyczył budynku o wymienionych wyżej
parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków. Powyższe wymaganie dotyczy projektów kompleksowych robót
obejmujących minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe dotyczące
wyłącznie elementów wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia
lub elementy obiektu itp.)]

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Zakres czynności w ramach niniejszego zamówienia: osoba skierowana do wykonywania funkcji
Projektanta branży elektrycznej
2. Informacja o podstawie do dysponowania*): …………………………………………………………………………………………………
3. Informacje dotyczące uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt
1.3. ppkt 2) lit. e. SIWZ
Wskazana osoba posiada:
1) uprawnienia budowlane nr …………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub inne odpowiadające im uprawnienia: …………………………………………………………………………………………………
2) następujące doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w
projektowaniu instalacji elektrycznych, polegające na wykonaniu następujących projektów instalacji
elektrycznych stanowiących element dokumentacji obejmującej projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy w zakresie przebudowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu przylegającego, tj.:
a. projekt 1:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana
osoba wykonała projekt instalacji elektrycznych**):
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………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej
ww. projekt instalacji elektrycznych:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projektów instalacji elektrycznych przez podmiot na rzecz
którego były wykonywane - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
instalacji elektrycznych obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

b. projekt 2:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana
osoba wykonała projekt instalacji elektrycznych**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej
ww. projekt instalacji elektrycznych:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projektów instalacji elektrycznych przez podmiot na rzecz
którego były wykonywane - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
instalacji elektrycznych obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Objaśnienia:
*) np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna w przypadku osobistego świadczenia czynności przez osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, zasoby innych podmiotów. W przypadku wykazania w podstawie dysponowania:
„zasoby innych podmiotów”, do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ
**) nazwa lub opis usługi/projektu/budynku – pozwalające jego jednoznaczną identyfikację budynku
***) właściwe pozostawić, pozostałe przekreślić
****) podać właściwy rejestr zabytków (jeżeli dotyczy). Jeżeli nie dotyczy wpisać „nie dotyczy”

………………………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis na pieczęci imiennej Wykonawcy
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Załącznik nr 6B do SIWZ – Wzór wykazu osób
w zakresie architekta oraz projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej
WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie:
architekta oraz projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej
Nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................
ulica: ................................................................................................................................
kod i miejscowość: ................................................................................................................
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
poprzemysłowych, zabytkowych budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach
wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”
o numerze referencyjnym: MŚ-ZP-DKB-333-3/18
Wzór wykazu składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą, na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej (o którym mowa w rozdziale V pkt 1.3. ppkt 2) lit. b i lit. c SIWZ) oraz oceny ofert w
kryteriach „Doświadczenie Architekta” i „Doświadczenie Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej” (o których mowa
w rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ), zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 2 pkt 2.5 oraz rozdz. VII ust. 5 pkt 5.6 SIWZ.

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję/będę dysponował następującymi osobami, które zostaną skierowane do
realizacji ww. zamówienia:
I.

ARCHITEKT
[wymagania Zamawiającego: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania architektonicznego polegające na tym, że
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa projekty architektoniczne
stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie przebudowy
budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek
mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt architektoniczny dotyczył budynku o wymienionych wyżej
parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków. Powyższe wymaganie dotyczy projektów kompleksowych robót
obejmujących minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe dotyczące
wyłącznie elementów wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia
lub elementy obiektu itp.)]

Imię i nazwisko: ………………………………………….
1. Zakres czynności w ramach niniejszego zamówienia: osoba skierowana do wykonywania funkcji architekta
2. Informacja o podstawie do dysponowania:
………………………………………………………………………………………………….*)
3. Informacje dot. uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt
1.3. ppkt 2) lit. b. SIWZ:
Wskazana osoba posiada:
1) uprawnienia budowlane nr: …………………………………..
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
lub inne odpowiadające im uprawnienia: …………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) doświadczenie w zakresie projektowania architektonicznego nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, polegające na wykonaniu następujących projektów
architektonicznych stanowiących element dokumentacji obejmującej projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy w zakresie przebudowy budynku, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu przylegającego do budynku:
a. projekt 1:
−

nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana osoba
wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

−

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)
data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

b. projekt 2:
−

nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana osoba
wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

−

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)
data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Informacje dot. doświadczenia podlegające ocenie oferty w kryterium „Doświadczenie Architekta” o
którym mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.2 SIWZ:
Wskazana osoba posiada doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegające na wykonaniu projektów architektonicznych na potrzebę wykonania
przebudowy następujących zabytkowych budynków:
1) budynek 1:
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−

nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

2) budynek 2:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

3) budynek 3:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
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−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

4) budynek 4:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

5) budynek 5:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)
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−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

6) budynek 6:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

7) budynek 7:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3
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−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

8) budynek 8:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt architektoniczny**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt architektoniczny:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt architektonicznego przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
architektoniczny obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

−

II.

ww. budynek jest poprzemysłowy/ma charakter poprzemysłowy: TAK***)/NIE***)

PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANEJ

[wymagania Zamawiającego: posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcyjnego polegające na tym,
że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa projekty konstrukcji
stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie przebudowy
budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek
mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt konstrukcyjny dotyczył budynku o wymienionych wyżej parametrach,
który był wpisany do rejestru zabytków. Powyższe wymaganie dotyczy projektów kompleksowych robót obejmujących
minimum 80% kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe dotyczące wyłącznie elementów
wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia lub elementy obiektu itp.)]

Imię i nazwisko: ………………………………………….
1. Zakres czynności w ramach niniejszego zamówienia: osoba skierowana do wykonywania funkcji
projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej
2. Informacja o podstawie do dysponowania: ……………………………………………………………………………………………….*)
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3. Informacje dot. uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 1
pkt 1.3. ppkt 2) lit. c. SIWZ:
Wskazana osoba posiada:
1) uprawnienia budowlane nr ……………………………. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej;
lub inne odpowiadające im uprawnienia: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcyjnego nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, polegające na wykonaniu następujących projektów konstrukcji
stanowiących element dokumentacji obejmującej projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w
zakresie przebudowy budynku, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
przylegającego do budynku:
a. projekt 1:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana osoba
wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)
data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

b. projekt 2:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis budynku, na potrzebę przebudowy którego wskazana osoba
wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)
data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku.

−

ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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4. Informacje dot. doświadczenia podlegające ocenie oferty w kryterium „Doświadczenie Projektanta
branży konstrukcyjno–budowlanej”, o którym mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.3 SIWZ:
Wskazana osoba posiada doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegające na wykonaniu projektów konstrukcji na potrzebę wykonania przebudowy
następujących zabytkowych budynków:
1) budynek 1:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2) budynek 2:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

3) budynek 3:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
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………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4) budynek 4:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

5) budynek 5:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……
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−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

6) budynek 6:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

7) budynek 7:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
8) budynek 8:
− nazwa/opis projektu lub nazwa/opis zabytkowego budynku, na potrzebę przebudowy którego
wskazana osoba wykonała projekt konstrukcji**):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
−

przeznaczenie budynku po przebudowie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww.
projekt konstrukcji:
budynek użyteczności publicznej***)/budynek zamieszkania zbiorowego***)/budynek mieszkalny
wielorodzinny***)

−

data wykonania usługi (odbioru projekt konstrukcji przez podmiot na rzecz którego był
wykonywany - w formacie dd-mm-rrrr):………………………………………….……

−

kubatura budynku: ……………… m3

−

przebudowa budynku na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej ww. projekt
konstrukcji obejmowała ………...% kubatury ww. budynku;

−

ww. budynek jest objęty następującą ewidencją zabytków:…………………………………………………..…….,
prowadzoną przez ……………………………………………………..****)
lub
ww. budynek jest wpisany do następującego rejestru zabytków:……………………………………………****):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Objaśnienia:
*) np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna w przypadku osobistego świadczenia czynności przez osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, zasoby innych podmiotów. W przypadku wykazania w podstawie dysponowania:
„zasoby innych podmiotów”, do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ
**) nazwa lub opis projektu/budynku pozwalające na jednoznaczną identyfikację budynku
***) właściwe pozostawić, pozostałe przekreślić
****) podać właściwą ewidencję lub rejestr zabytków tam gdzie dotyczy. Jeżeli nie dotyczy wpisać „nie dotyczy”

………………………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis na pieczęci imiennej Wykonawcy
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