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  Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

NAZWA OFERENTA: ......................................................................................................................... 

ADRES: ................................................................................................................................................ 

TEL./FAX/ E-MAIL ............................................................................................................................. 

NIP.................................................................... REGON ..................................................................... 

BANK/ NR KONTA ............................................................................................................................. 

Do:  

Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku głównego oraz hali 
warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 
ul. Reymonta 25, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Cena netto za I etap:   .........................................................................PLN 
 
Cena brutto za I etap: .........................................................................PLN 
 
Cena netto za II etap:   ilość pobytów 10 x stawka za pobyt …... zł. =  ………………….PLN 
 
Cena brutto za II etap: ilość pobytów 10  x stawka za pobyt …... zł. =  ………………… PLN 
 
Cena brutto za całość: .........................................................................PLN 
 
Słownie brutto za całość: ....................................................................................................................... 
 

PowyŜsza cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN 

Termin realizacji umowy: 

Etap I  ……………………                                 ……………………….. 

Etap II  ……………………                                 ……………………….. 

 

 

 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania oferenta 
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Jednocześnie oświadczamy, Ŝe: 

1. wyraŜam zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego, 

2. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

3. Oświadczamy, iŜ przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 

zamówienia w części ……………. .  

4. oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przegotowania oferty,  

5. warunki zawarte w projekcie umowy załączonym do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych 

warunkach, 

6. oświadczam, iŜ upowaŜnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 

 

Imię i nazwisko Wzór podpisu 
  

1. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

  

2. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

  

 

UpowaŜnienie dla powyŜej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) .................................., 

..............................................................................................................................................................................................................................................., 

które dołączamy do oferty. 

7. załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 

 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania oferenta 
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Załącznik nr 2 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

NAZWA OFERENTA: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

 

ADRES…………………………………………………………………………………………………................................................................. 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku głównego 

oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w 

Krakowie, ul. Reymonta 25. 

 
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

 
 
 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania oferenta 

 

(Pieczęć Oferenta) 
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Załącznik nr 3 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

NAZWA OFERENTA: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

 

ADRES…………………………………………………………………………………………………................................................................. 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku głównego 

oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w 

Krakowie, ul. Reymonta 25: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
PROJEKT UMOWY  

 

Zawarta dnia ……………………….…….. w Krakowie w wyniku wyboru oferty w drodze 

przetargu nieograniczonego nr PN–12–2012 pomiędzy: 

 
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,  
z siedzibą: ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 

NIP 6750001857, REGON 000326374, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 

a 

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

z siedzibą: ……………………………..………………………………………………………………………….…………………………….…., 

NIP ……………………………….………., REGON ………………………….…….………., KRS …………………………….….………., 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………..……… PESEL  ………………………………………..………….………………..……, 

zwany dalej „Jednostką Projektowania”, 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania prace polegające na: 

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku 
głównego oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa „Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia” oraz oferta Jednostki Projektowania stanowiące integralną część niniejszej 

umowy. 
§ 2 

1. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz normami (zgodnie z art. 30 ustawy Pzp) 

2. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z wymaganiem z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

z późn. zm.) w szczególności zgodnie z art. 29 według którego: 

1) przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

2) przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencje; 

3) przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba że jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
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zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostateczne dokładnych 

określeń, a wskazaniom  takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. 

3. Jeżeli opisanie proponowanych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń nie będzie 

możliwe za pomocą parametrów, cech technicznych tzn. bez  wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia a jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub 

urządzenia Jednostka Projektowania zobowiązana jest do podania co najmniej dwóch 

producentów materiałów lub urządzeń oraz użycia sformułowania „lub równoważny”. 

4. Jednostka Projektowania oświadcza, że zakres określony w § 1 umowy stanowi zakres prac 

projektowych niezbędny do realizacji celu, któremu ma służyć.  

5. Wykonana dokumentacja projektowa, będzie wzajemnie skoordynowana technicznie 

i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem. Zawierać będzie 

wymagane opinie, uzgodnienia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich 

części dokumentacji. 

6. Do obowiązków Jednostki Projektowania należy sprawdzenie opracowanej dokumentacji pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, polskimi 

normami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania 

oraz zapewnienie weryfikacji międzybranżowej i potwierdzenie tego faktu stosownym 

oświadczeniem. 

7. Jednostka Projektowania będzie wykonywała wszelkie prace związane z przedmiotem 

zamówienia siłami własnymi/ za pomocą podwykonawców1*.  
  

§ 3 
1. Jednostka Projektowania zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu projekty 

uzgodnione z jego służbami, z uwzględnieniem wskazanych poniżej terminów i etapów: 

1) ETAP I: wykonanie poniższej dokumentacji: 

a)  Projekty budowlano - wykonawcze. 

I. Projekt architektoniczny z detalami i wyposażeniem; 

II. Projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami statycznymi , rysunkami warsztatowymi 

i zestawieniem materiałów; 

i. Projekt instalacji elektrycznej, 

ii. Projekt instalacyjne c. o.  

iii. Projekt wodno-kanalizacyjne.  

iv. Projekt klimatyzacji i wentylacji. 

b)  Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

c)  Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i Specyfikacje Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót do projektów j. w. 

2) ETAP II: Pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji prac budowlanych przy 

założeniu –  10 pobytów 

3) Powyższe opracowania dokumentacji należy wykonać zgodnie z: 

a) Ustawą Prawo Budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym m.in.:  

I. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

II. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

III. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

                                                
*
 Niepotrzebne skreślić 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

IV. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

b) Ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505). 

c) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 113 poz. 

1480) 

d) Wytycznymi Zamawiającego w zakresie nośników dla kosztorysów inwestorskich. 

4) Uwagi dot. opracowań ujętych w etapie I i II:  

a) Powyższe projekty wymagają stosownych uzgodnień: 

I. Użytkowników; 

II. Dyrektora ds. Ogólnych IMIM PAN 

III. ewentualnie dostawców mediów; 

IV. innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i postanowień. 

V. oraz winny być zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Prawie budowlanym 

i ustaw towarzyszących 

b) Opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji powinno odbywać się pod stałym 

monitoringiem kosztów uzgadnianych na bieżąco z Zamawiającym. 

c) Projekty i przedmiary robót powinny uwzględniać zabezpieczenie instalacji wokół 

inwestycji oraz zapewnienie niezbędnego dla Użytkownika funkcjonowania budynku 

istniejącego. Zakres i sposób zabezpieczeń oraz ich koszt należy uwzględnić 

w wielobranżowych projektach budowlanych, wykonawczych, przedmiarach robót 

i STWIORB określając w ten sposób zakres prac i utrudnień dla przyszłego Wykonawcy. 
 

§ 4 
Jednostka Projektowania zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu projekty 

uzgodnione z jego służbami, z uwzględnieniem wskazanych poniżej terminów: 

1)  I etap – 50 dni od daty podpisania umowy; 

2)  II etap – podczas wykonywania robót budowlanych jednak nie później niż do 

31 grudnia 2013r. 
 

§ 5 
1. Odbiór dokumentacji odbywać się będzie zgodnie z zapisami § 4. 

Strony ustalają, że Zamawiający dokona odrębnego odbioru poszczególnych etapów prac. 

2. Jednostka Projektowania na 7 dni roboczych przed upływem terminu wykonania 

dokumentacji przedłoży projekty (jeden egzemplarz), do zweryfikowania przez  

Zamawiającego. Zamawiający rozpatrzy dokumentację w terminie 4 dni roboczych od daty 

złożenia. 

3. Jednostka Projektowa skoryguje błędy i uzupełni dokumentację zgodnie z uwagami 

Zamawiającego lub złoży pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia uwag.   

4. Jednostka Projektowania dostarczy Zamawiającemu wszystkie zweryfikowane projekty 

w następującym zestawieniu: 

1) w wersji papierowej: 

a) Projekty budowlano-wykonawcze – 8 egz. 
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b) Przedmiary robót – 3 egz. 

c) Kosztorysy inwestorskie – 3 egz.  

d) Informacja BIOZ – 3 egz. 

e) STWiOR – 3 szt. 

2) w wersji elektronicznej po 2 szt. (płyta CD/DVD), w tym projekt budowlany 

w formacie .pdf. oraz w wersji edytowalnej. Wersja elektroniczna na CD/DVD umożliwi 

wydrukowanie identycznej kopii w/w dokumentacji. 

5. Jednostka Projektowania na wniosek Zamawiającego dostarczy egzemplarze dodatkowe za 

oddzielnym wynagrodzeniem. 

6. Ukryte wady projektowe, które ujawnione zostaną w trakcie realizacji robót, wykonywanych 

na podstawie dokumentacji (również w trakcie przetargu na wybór Wykonawcy) Jednostka 

Projektowania usunie bez dodatkowego wynagrodzenia, jednocześnie pokrywając koszty 

robót wynikające z wadliwej dokumentacji. 
 

§ 6 
1. Miejscem odbioru prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru dokumentacji i innych opracowań bez 

błędów, podpisanego przez obie strony, który będzie stanowił podstawę do wystawienia 

faktury. 

3. Integralną częścią końcowego protokołu odbioru jest pisemne oświadczenie Jednostki 

Projektowania, że: 

1) dokumentacja projektowa i STWIORB są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami wiedzy technicznej i kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć, 

2) dokumentacja projektowa i STWIORB oraz kosztorysy inwestorskie są zgodne z ustawą 

Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

3) dokumentacja projektowa i STWIORB oraz kosztorysy inwestorskie są skoordynowane 

międzybranżowo. 
 

§ 7 
1. Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego jest ........................................................................................... 

2. Koordynatorem prac ze strony Jednostki Projektowania jest: .......................................................................... 

3. Zmiana osób wymienionych w pkt. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak 

powiadomienia drugiej strony. 
 

§ 8 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Jednostce Projektowania wynagrodzenie 

w kwocie ..........................................................................zł brutto wraz z podatkiem VAT …………………….. %, 

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

2. Wynagrodzenie to podzielone zostało na następujące etapy: 

1) ETAP I - kwota .......................................................................... zł brutto, w tym 23% VAT  

2) ETAP II - maksymalnie: kwota ............................................................... zł brutto, w tym ………….. VAT 

(wg wyliczenia ilość pobytów …………………….. x cena jednostkowa …………………….. zł brutto, 

w tym …………………….. VAT). 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców należności, 

o których mowa w ust.1, realizowane będą pod warunkiem dołączenia do faktury 

oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego  prace. 
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§ 9 
1. Strony uzgodniły, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie etapowe:  

1) za wykonanie prac projektowych Jednostka Projektowa otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie określone w § 8 ust. 2 pkt. 1), po dostarczeniu projektów i odbiorze ich 

zawartości przez Zamawiającego  w trybie określonym w § 3, 4, 5 i 6 umowy; 

2) za pełnienie czynności nadzoru autorskiego zapłata wynagrodzenia nastąpi  w oparciu 

o potwierdzone pobyty na terenie budowy i sporządzone nadzory autorskie, przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora, przy czym łączna kwota nie może przekroczyć 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 pkt. 2) oraz pełnienie nadzorów autorskich nie 

może trwać dłużej niż do …………… r.’ 

2. Strony uzgodniły, że należności za prace będą realizowane w formie przelewu  w terminie 

21 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego, na konto Jednostki  Projektowania 

w Banku:………………………………………………………………….………………………………… 

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego  

Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych. 

2. Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu danego etapu określonego w § 4 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 dla danego etapu za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia zakończenia etapu: I, II określonego § 4  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad.  

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn występujących po 

stronie Jednostki Projektowania, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 8 ust. 1. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek 

ustawowych. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.   
 

§ 11 
1. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Jednostkę 

Projektowania w czasie realizacji przedmiotu umowy, traktowane były jako poufne i nie były 

wykorzystywane do innych celów ani publikowane, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Jednostka Projektowania oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszy 

cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie 

konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.  

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Jednostka Projektowania przenosi na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu 

niniejszej umowy z dniem jego odbioru przez Zamawiającego.  

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej umowy 

Jednostka Projektowania zgadza się na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego 

w odniesieniu do dokumentacji autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych. 
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5. Jednostka Projektowania oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych 

i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania przedmiotem 

niniejszej umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich 

polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy a w szczególności:   

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką;  

2) rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy 

na których  dokumentację utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera 

na dowolnej liczbie stanowisk, nadawanie za pośrednictwem sieci przewodowej 

i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej i na nośniki pamięci; 

3) rozporządzenie i korzystanie z dokumentacji. 

6. Jednostka Projektowania udziela IMIM PAN zezwolenia na: 

1) wprowadzenie przez IMIM PAN lub na jej zlecenie wszelkich zmian do dokumentacji 

projektowej oraz przenosi na IMIM PAN prawo do wykonywania praw zależnych do 

zamiennej dokumentacji projektowej, 

2) rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych w stosunku do dokumentacji 

projektowej w tym w szczególności akceptacji, zmian, aktualizacji, przeróbek 

dokumentacji projektowej. 

c) Ponadto Jednostka Projektowania przenosi na IMIM PAN prawo do udzielania przez IMIM 

PAN osobom trzecim zgód na dokonywanie opracowań dokumentacji projektowej oraz na 

wykonywanie praw zależnych przez nie, tj. na rozporządzanie i korzystanie z utworów 

zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania 

zgody Jednostki Projektowania. 

7. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do: 

1) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do włączenia jej do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym 

ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych 

i innych objętych dokumentacją w tym w  formie elektronicznej na stronie internetowej 

Zamawiającego, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

2) wykorzystywania projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, 

ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów w materiałach 

promocyjnych dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego  prezentowania 

projektu w dowolnej formie zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w innych miejscach 

w celu promocji działalności Zamawiającego, a także w celach informacyjnych. 

8. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – 

zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzenia i korzystania z dokumentacji na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone 

przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

 

§ 12 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odebrania od wszystkich osób fizycznych, 

zobowiązanych do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy, oświadczeń 

o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Jeżeli w trakcie opracowania projektu budowlanego lub podczas realizacji robót budowlanych 

według tego projektu wystąpi potrzeba rozstrzygnięcia spraw lub problemów - Strony będą je 

podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki. 
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§ 13 
1. Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada 

za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach, przepisach techniczno-

budowlanych. 

2. Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna względem Zamawiającego za wady dokumentacji 

projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność. Jednostka Projektowania udzieli 

Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji  na wykonaną dokumentację projektową, licząc do 

daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji bez 

zastrzeżeń. 

3. W razie stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, Jednostka Projektowania zobowiązana 

jest do jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku 

bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania terminu 

dodatkowego 

4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady merytoryczno-

techniczne dokumentacji projektowej. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania od Jednostki Projektowania naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia  

w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-

budowlanymi. 
 

§ 14 
1. Projektanci Jednostki Projektowania sprawować będą nadzór autorski w zakresie wykonanej 

przez nich dokumentacji w celu: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  z projektem, 

poprzez udział w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, 

2) uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru na ww. naradach lub pisemnie. 

3) wyjaśniania  niejasności i nieścisłości w opracowywanych projektach. 

4) wnioskowanie opracowania na dodatkowe zamówienie zamiennych rozwiązań. 

2. W celu zabezpieczenia skutecznego nadzoru autorskiego, ogólna ilość pobytów osób, 

pełniących nadzór na terenie realizacji inwestycji nie przekroczy 10. 

3. Ewentualne opracowania wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, będą wykonywane 

każdorazowo na pisemne, dodatkowe zamówienie Zamawiającego. 
 

§ 15 
1. Fakt pobytu projektanta na budowie, w związku z pełnionym nadzorem, potwierdza 

każdorazowo upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na odpowiednim druku. 

2. Jednostka Projektowania zobowiązana jest rozwiązać zgłoszony problem w ciągu dwóch dni 

roboczych od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego 

faxem, a w przypadku bardzo skomplikowanych (np. wielobranżowych), w terminie 

niepowodującym zakłóceń w realizacji inwestycji. Tak zgłoszone żądanie traktowane jest na 

równi z pobytem na budowie.  
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3. W przypadku braku terminowości w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędów 

projektowych, po dodatkowym pisemnym wezwaniu do ich rozwiązania Zamawiający zleci 

ich opracowanie do innego Biura Projektowania, a wynikłymi z tego tytułu kosztami obciąży 

Jednostkę Projektowania. 
 

§ 16 
1. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach KC może odstąpić  od umowy 

także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

w takim wypadku nie ma zastosowania postanowienie § 10 ust. 3 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych 

w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 17 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XV oraz Ustawy 

„Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Nr 156, poz.1118  z późn. Zm.) wraz z przepisami 

wykonawczymi do tej Ustawy. 
 

§ 18 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego: „że umowa podlega 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w SIWZ”.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

Jednostki Projektowania w następującym zakresie:  

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do 

tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 

2) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, w związku z nadzwyczajnymi 

okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych, 

3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Jednostkę Projektowania 

w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, 

ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie 

obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same 

kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie  

4) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:  

a)  następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 

z przekroczeniem obowiązujących  terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, 

b)  następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

c)  przyczynami niezależnymi od Jednostki Projektowania (np. ewentualne dodatkowe 

wymagania wynikające z postępowania administracyjnego, wymogów stawianych 

przez dostawców mediów, protesty i odwołania Stron, sprawy własnościowe, zgody na 

wejście w teren) 
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d)  następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego takich jak: 

niedotrzymania terminów odbiorów poszczególnych etapów zamówienia i innymi 

utrudnieniami lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 

4. W przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegną akty prawne będące 

podstawą sporządzenia dokumentacji, Jednostka Projektowania jest obowiązana zapewnić 

zgodność dokumentacji z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej odbioru.   

5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez 

Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
1. Do obowiązków jednostki Projektowania należy: nadzór nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac. 
2. W przypadku powierzenia przez Jednostkę Projektowania realizacji robót podwykonawcy, 

Jednostka Projektowania jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą 

 

§ 20 
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Jednostki 

Projektowania. 

 

 

 

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

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 5 
 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 
NAZWA WYKONAWCY:………………………………………………………. 

ADRES:………………………………………………………………………….  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony 

na: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku głównego oraz 
hali warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. 
Reymonta 25, przed upływem terminu składania ofert zrealizowaliśmy następujące zamówienia odpowiadające swoim 

rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia: 

Lp. Nazwa zleceniodawcy Opis przedmiotu zamówienia2 
Wartość 

zamówienia [PLN] 
Okres realizacji 

1 2 3 4 5 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2012 r. 

 …………………………………………. 

 podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

                                                
2 Należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunek określony w pkt.6.2.2 

SIWZ. W rubryce należy podać: 

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż: w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:  

1 (jeden)  audyt termomodernizacyjny, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

audyt został wykonana należycie, 

1 (jeden) projekt budowlany oraz wykonawczy dla kubatur co najmniej 10 tys..m3, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że projekt został wykonana należycie, 

1 (jedna) analiza jakości układów termomodernizacyjnych przy pomocy termowizji dla kubatur co najmniej 10 tys. m3, z podaniem daty 

i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że analiza została wykonana należycie, 

1 (jedna) analiza  jakości  energii  elektrycznej i stanów  zakłóceniowych, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że analiza została wykonana należycie. 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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  Załącznik nr 6 
 
 
 
 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WYKONANE PRZEZ 
PODWYKONAWCÓW 

 

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………. 

ADRES:………………………………………………………………………….  

Przedmiot postępowania: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 
termomodernizacji budynku głównego oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 
Tryb: przetarg nieograniczony 

TABELA 1  Wykaz części zamówienia, które zostaną  wykonane przez podwykonawców  

Lp. WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 
 które zostaną  wykonane przez podwykonawców 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2012 r. 

 

 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
NAZWA WYKONAWCY:.............................................................................................. 

ADRES:............................................................................................................... 

Przedmiot postępowania: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 
termomodernizacji budynku głównego oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. 
Tryb: przetarg nieograniczony 

l. WYKAZ OSÓB 
 

Imię 
i Nazwisko 

Numer uprawnień, data ich wydania, 
 szczegółowy zakres uprawnień, nazwa  

Nr uprawnień zawodowych i zakres 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja 
o podstawie  

dysponowania 
osobą* 

 
   Dysponuję/ 

będę 

dysponował ** 

   

 

 

 

 

 

Dysponuję/ 

będę 

dysponował*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dysponuję/ 

będę 

dysponował** 

 

   Dysponuję/ 

będę 

dysponował*** 

 

 

 

 

Oświadczamy, że wyżej wskazane osoby posiadają uprawnienia. W przypadku wyboru mojej 
oferty uprawnienia te zostaną przedłożone zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
Miejscowość, ............................... , dnia.............................. 2012. r. 

......................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/ 

upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy 

*w przypadku, gdy wykonawca wskazuję osobę, którą będzie dysponował, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
** niepotrzebne skreślić 


