Ogłoszenie nr 607872-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.
Muzeum Niepodległości w Warszawie: Wykonanie projektu budowlanego oraz
wykonawczego dla zadania p.n.: „Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii
Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Niepodległości w Warszawie, krajowy numer
identyfikacyjny 27605034000, ul. al. Solidarności 62 , 00240 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 826 90 91/92 w. 54, e-mail
a.wieckowska@muzeumniepodległosci.art.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): http://muzeum-niepodleglosci.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.muzeum-niepodleglosci.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.muzeum-niepodleglosci.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego
oraz wykonawczego dla zadania p.n.: „Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii
Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej”
Numer referencyjny: ZP-272-4/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem
koncepcyjnym, zaplanowano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku
Muzeum Więzienia Pawiak, zlokalizowanego w województwie mazowieckim, powiat i gmina
m.st. Warszawa, dzielnica Śródmieście, 00-162 Warszawa, ul. Dzielna 24/26, działka nr 11,
obręb 5-01-07. Oprócz realizacji zadań w oparciu o istniejącego substancję obiektu, projekt
koncepcyjny przewiduje również realizację zmian w zakresie projektu zagospodarowania
terenu oraz przyłączy sieciowych. Projekt koncepcyjny przewiduje realizacji dwóch, nowych
kondygnacji nadziemnych oraz przebudowę istniejącego przyziemia. Łączna powierzchnia
netto inwestycji kubaturowej wynosi 2.500 m2.
II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71223000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
84
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub
zawodową jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej
3 (trzy) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na potrzeby obiektów
użyteczności publicznej (pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z
definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U.2015.1422) ), zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę, obejmującej swym
zakresem w szczególności projekty budowalne oraz wykonawcze przy czym: a) każdy ze
wskazanych przez Wykonawcę obiektów powinien posiadać powierzchnię całkowitą nie
mniejszą niż 2.000,0 m2; b) co najmniej jedna ww. usługa musi obejmować obiekt zabytkowy
lub obiekt znajdujący się na obszarze objętym nadzorem Konserwatora Zabytków, co
skutkowało wydaniem pozytywnej decyzji konserwatorskiej; c) przynajmniej jedna ze
wskazanych inwestycji powinna obejmować przebudowę budynku istniejącego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 24 ust 1 Zamawiający żąda na wezwanie: - oświadczenie 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; - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie złożą: - wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
pełnomocnictwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Termin wykonania projektu budowlanego na potrzeby uzyskania tzw. pozwolenia
konserwatorskiego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji
40,00
lokalizacyjnej dla przedmiotowej inwestycji
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
WZÓR UMOWY Muzeum Niepodległości w Warszawie, z siedzibą Al. Solidarności 62, 00240 Warszawa, posiadającym NIP: 526-030-79-04, nazywanym dalej Zleceniodawcą,
reprezentowanym przez: Dr. Tadeusza Skoczka – Dyrektora, Małgorzatę Łusiak – Główną
Księgową a ..…………. z siedzibą …………………….. wpisaną do
………………………………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
.................................................................. Przedmiotowa umowa została zawarta w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.). §1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie: 1) projektu
budowlanego i wykonawczego dla zadania p.n.: „Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum
Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej”, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
złożoną oferta oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a w
szczególności stosownie do rozporządzenia 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 funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 2) kalkulacji inwestorskiej zadania na
podstawie załączonego opisu i stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
2. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o „Przedmiocie umowy” bez bliższego określenia o

który jego element chodzi spośród określonych w ust. 1 lub bez wyłączenia któregoś z nich,
należy przez to rozumieć wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania
zakresu określonego w ust. 1. 3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach zadania pod
nazwą „Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej –
przygotowanie dokumentacji budowlanej. §2 WYNAGRODZENIE 1. Zamawiający za
wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z
Ofertą wykonawcy w wysokości ………………………. zł netto (słownie złotych:
………………) plus należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę …………. PLN brutto
(słownie złotych: …………………). 2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w następujących
ratach: 1) I rata – po odbiorze projektu budowlanego na potrzeby uzyskania tzw. pozwolenia
konserwatorskiego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla
przedmiotowej inwestycji– w wysokości 45% kwoty określonej w ust. 1, 2) II rata - po
wykonaniu pozostałego zakresu przedmiotu umowy z wyłączeniem nadzorów autorskich 55% kwoty określonej w ust. 1. 3. Z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 10% wynagrodzenia określnego w ust. 1,
płatne na podstawie odrębnej umowy zawartej po podpisaniu umowy na wykonanie robót
budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot umowy. 4. Strony
zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w terminie do 30 dni od
dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie
bezusterkowego protokołu odbioru wraz z wymaganymi umową dokumentami. 5.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na numer rachunku wskazany w treści faktury. Za
termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia
przelewu. §3 TERMINY UMOWNE 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać
następujących terminach: 1) Wykonanie projektu budowlanego na potrzeby uzyskania tzw.
pozwolenia konserwatorskiego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji
lokalizacyjnej dla przedmiotowej inwestycji – ………. dni licząc od dnia podpisania umowy.
2) Wykonanie projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę – 70 dni
licząc do dnia podpisania umowy. 3) Pozyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie
projektu wykonawczego wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiOR – 84 dni licząc od
dnia podpisania umowy. 4) Nadzór Autorski – w trakcie realizacji robót, których dotyczy
wykonana dokumentacja. §4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków
Zamawiającego należy w szczególności: a) wydanie osobie wskazanej przez Wykonawcę
pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach administracyjnych
związanych z uzyskaniem określonych w umowie wymaganych decyzji odpowiednich
organów administracji państwowej i samorządowej, b) wskazanie w dniu podpisania umowy
osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą. c)
dokonanie sprawdzenia wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej w terminie 3 dni od daty jej złożenia, d) dokonanie protokolarnego odbioru
Przedmiotu umowy, e) zapłata wynagrodzenia za odebrany Przedmiot umowy. §5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki i należytą starannością. 2. Prace
projektowe będą wykonywane przez osoby posiadające prawem wymagane uprawnienia. 3.
W kontaktach z organami administracji publicznej, we wszystkich sprawach dotyczących
realizacji niniejszej umowy, Wykonawca występować będzie w imieniu Zamawiającego w
zakresie niezbędnym do zrealizowania Przedmiotu umowy. Zamawiający w tym celu
wyposaży Wykonawcę w stosowne pełnomocnictwa, które przekazane zostaną Wykonawcy
w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,
umożliwiających realizację zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, pod warunkiem
że: a) Wykonawca nie przedłoży do zatwierdzenia przez kompetentne organy władz żadnych
dokumentów, czy zmian do dokumentów, przed uprzednim uzyskaniem na nie pisemnej

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany wyrazić stanowisko w terminie do
5 dni roboczych od dnia przedłożenia ich Zamawiającemu przez Wykonawcę. Brak
stanowiska w tym terminie uważa się za akceptację. b) Wykonawca nie podejmie żadnych
decyzji i nie będzie działać oraz nie zobowiąże Zamawiającego w żadnej sprawie dotyczącej
ustawowych czy finansowych zobowiązań, chyba że za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego. 4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należą: a) wszelkie
czynności projektowe, które zostały pominięte w zał. nr 1, a konieczność ich wykonania
okaże się niezbędna do kompletności projektów, b) przekazanie Zamawiającemu całego
Przedmiotu umowy, c) bezzwłoczne usunięcie wad i usterek opracowań projektowych,
zgłaszanych przez Zamawiającego, d) bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o
wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu umowy, e) zachowanie w tajemnicy
wszelkich informacji, dokumentów, planów i rysunków pozyskanych bądź powstałych w
związku z realizacją niniejszej umowy z wyłączeniem osób i instytucji związanych z
niniejszym procesem inwestycyjnym, 5. Wykonawca złoży pisemne oświadczenia, że
dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana na podstawie niniejszej umowy jest
wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6.
Wykonawca dostarczy w terminie określonym w § 3 ust. 1 przedmiot umowy w wersji
papierowej w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 7. Jeżeli w dokumentach
przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę zostaną znalezione błędy, pominięcia,
niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to będą poprawione na
koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie. §6 PRZELEW
WIERZYTELNOŚCI Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
dokonywać przelewu (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inną) jakiejkolwiek
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. §7 PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy siłami własnymi / przy pomocy
Podwykonawców, pod warunkiem, że Podwykonawcy ci będą bezpośrednimi wykonawcami
prac objętych umową i nie będą podzlecać tych robót dalszym podwykonawcom bez pisemnej
zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. §8 NADZÓR AUTORSKI 1. Do
obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji w zakresie
projektów składających się na Przedmiot umowy. 2. Wykonawca zapewnia, iż nadzór
autorski będzie sprawowany przez osoby fizyczne posiadające prawem wymagane
uprawnienia, autorów poszczególnych projektów, w ramach wynagrodzenia ustalonego dla
Wykonawcy w niniejszej Umowie. Za autora projektu będzie uważana osoba podpisująca
projekt, której uprawnienia zostaną w kopii dołączone do projektu. 3. Wykonawca będzie
pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawiania się na budowie i
uczestniczenia w tzw. koordynacjach w terminach ustalonych przez zamawiającego, z
zastrzeżeniem ust. 4. 4. W sytuacjach wyjątkowych lub krytycznych Wykonawca ma
obowiązek niezwłocznego stawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego. 5. W
szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie : a)
stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z
opracowanymi projektami, b) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w
nim rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, c) uzgadnianie z
Zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w
odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, d)
opiniowanie zasadności udzielenia wykonawcy robót realizowanych na podstawie projektów
zamówień dodatkowych lub uzupełniających, e) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian

nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej
uzyskania nowego pozwolenia na budowę, f) udział w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiającego. §9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej
„zabezpieczeniem” ustalono w wysokości 10% ceny całkowitej brutto zamówienia podanej w
Ofercie Wykonawcy tj. ………. PLN. 2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie
……………………………. 3. Strony ustalają, że: a) 90% wniesionego zabezpieczenia
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, co zostanie potwierdzone protokołem
bezusterkowego odbioru prac, o którym mowa w §11 ust. 1 umowy; b) 10% wniesionego
zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za
wady lub gwarancji jakości, nie wyłączając przypadków nie należytego sprawowania nadzoru
autorskiego i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie rękojmi i gwarancji, lecz nie
później niż po upływie 6 lat od daty protokołu odbioru końcowego o którym mowa w §11 ust.
1 umowy. §10 GWARANCJA, RĘKOJMIA 1. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za terminowe i jakościowe wykonanie niniejszej
umowy, oraz skutki niewykonania lub niewłaściwego jej wykonania z przyczyn leżących po
jego stronie. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej gwarancji jakości na
wykonany przedmiot Umowy. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiającego za wady Przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub
użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia
Przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi
przepisami prawa i normami technicznymi. 3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu
gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych
na podstawie dokumentacji, stanowiącej Przedmiot umowy. 4. Strony rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy i ustalają, że
uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z
wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej Przedmiot umowy. 5. Wykonawca
odpowiada za wadę przedmiotu Umowy również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile
Zamawiający zawiadomił go o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 6. W
przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub
rękojmi, Wykonawca niezwłocznie w terminie uzasadnionym wyznaczonym przez
Zamawiającego nieodpłatnie wykona i przedłoży Zamawiającemu poprawne rozwiązania
projektowe. §11 ODBIÓR 1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Przedmiotem odbioru
końcowego jest odbiór projektu budowlanego i wykonawczego z wyłączeniem usługi nadzoru
autorskiego. Z czynności odbiorów Zamawiający sporządza protokoły w dwóch
egzemplarzach, zawierające jednoznaczne stwierdzenie o przyjęciu przez Zamawiającego
odpowiednio: projektu budowlanego wraz z kalkulacją inwestorską oraz projektu
wykonawczego, określenie jakości prac, wykaz ujawnionych wad i usterek, oraz terminy
wyznaczone na ich usunięcie i termin ponownego bezusterkowego odbioru prac. 2.
Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 1 w terminie
3 dni i dokona odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach protokołu odbioru. 3.
Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji projektowej. §12 USUWANIE WAD I USTEREK Jeżeli w toku czynności
odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający zachowując prawo do kar umownych
oraz odszkodowania uzupełniającego może: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może
odmówić przyjęcia Przedmiotu umowy, wyznaczając termin na ich usunięcie i termin

ponownego odbioru z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie
naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, b) jeżeli wady nie nadają się do
usunięcia, obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, lub żądać wykonania Przedmiotu umowy
lub jego części wadliwej po raz drugi, wyznaczając termin ponownego wykonania prac, c)
odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter
istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego. §13 KARY
UMOWNE 1. Strony wprowadzają kary umowne za nieprawidłowe wykonanie zobowiązań
umownych. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu: a) za opóźnienie w
wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie projektu budowlanego oraz projektu
wykonawczego (bez nadzoru autorskiego) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
wskazanego w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego lub w
okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na
jej usunięcie, c) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków w dokumentacji stwierdzonych w
trakcie realizacji robót budowlanych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wady lub braku licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na jej usunięcie, d) za
odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 ust. 1 Umowy, e)
za nienależyte wykonywanie nadzoru autorskiego – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek nienależytego wykonywania obowiązków w ramach nadzoru autorskiego. 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 3.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących
mu należności. §14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o
którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
faktycznego wykonania odebranej przez Zamawiającego części umowy. 3. Ponadto, oprócz
przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) zostanie wszczęte postępowanie
upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wykonawcy, b) Wykonawca zaniechał realizacji
umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 15 dni, c)
Wykonawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, po zażądaniu
przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego
terminu. 4. Postanowienie o odstąpieniu od Umowy nie umniejszy innych praw
Zamawiającego według umowy lub z innego tytułu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
wszystkie, związane z Przedmiotem umowy dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną
przez Wykonawcę lub na jego rzecz dokumentację projektową związaną z Przedmiotem
umowy. Po odstąpieniu Zamawiający może ukończyć prace i/lub zaangażować do tego inne
osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć dokumentów Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 5. Odstąpienie od
Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o podstawach do jego wykonania. §15 PRAWO AUTORSKIE 1. W
ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej, w ramach niniejszej umowy
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. (tj. Dz. U z 2000r., Nr 80, poz. 904 ze zm.), a w szczególności w zakresie: a)
utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b)
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) rozpowszechniania utworu w
sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) korzystania na własny użytek, e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom
trzecim, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, a w
szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą
przedmiotem niniejszej umowy, f) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem
zależnym. 2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem
wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. 3. Wykonawca
oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną
Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez niego Przedmiotu umowy. 4.
Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na
wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy. 5. Jeżeli
dokumentację powstałą w ramach umowy Wykonawca wykonał za pomocą podwykonawcy,
Wykonawca ma obowiązek uzyskać i przekazać Zamawiającemu od podwykonawcy prawa
autorskie na rzecz Zamawiającego w zakresie i na zasadach opisanych powyżej. § 16
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.
14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
Zamawiający, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Muzeum Niepodległości w Warszawie ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa 2. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
email: a.baclawski@muzeumniepodleglosci.art.pl, 3. Dane osobowe Wykonawcy będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn
zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w
trybie ………………….. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się: 3) ustalenie lub
dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji
niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami; 4) weryfikacja danych
osobowych w publicznych rejestrach. 4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą
osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy,
którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej
Umowy; 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy
szczegółowe stanowią inaczej; 6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych
bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Wykonawca posiada: − na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; −
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**; − na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; −
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; − prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku
z treścią pkt 3 i 5; 9. Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. §17 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany
Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze
Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów,
numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych
po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą
stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę
Umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści
prowadzonych negocjacji, polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i
odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron
powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym
zakresie przewidzianym w Umowie. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w
stosunku do jej treści w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu
terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron
powodującej niemożność jego dotrzymania, b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w
przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa
dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do
dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 5. Na podstawie art. 144 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści umowy w przypadku wystąpienia zmiany
przepisów prawa dotyczących 20 zmiany podatku VAT, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności

poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku zaistnienia zmian
opisanych powyżej Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie pisemny wniosek.
Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację
zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w zmian na koszty realizacji
zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów
w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich
zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę
kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w
wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć
wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian,
a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie
tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy. §18 POSTANOWIENIA
KOŃCOWE 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 2. Przekazywanie wszelkich pism i dokumentacji wzajemnie przez Strony
odbywa się w siedzibie Zamawiającego. 3. W razie sporu na tle wykonania niniejszej
Umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania. 4. Właściwym do
rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny
właściwy dla Zamawiającego. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Niniejszą Umowę sporządzono w
2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Niżej wymienione
załączniki stanowią integralną część Umowy: 1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu
zamówienia, będący załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkimi modyfikacjami; 3) Załącznik nr 3
– Oferta Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczenia udzielane 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. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu
należy wnieść na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści
prowadzonych negocjacji, polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i
odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron
powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym
zakresie przewidzianym w Umowie. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w

stosunku do jej treści w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu
terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron
powodującej niemożność jego dotrzymania, b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w
przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa
dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do
dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 4. Na podstawie art. 144 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści umowy w przypadku wystąpienia zmiany
przepisów prawa dotyczących 20 zmiany podatku VAT, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności
poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku zaistnienia zmian
opisanych powyżej Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie pisemny wniosek.
Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację
zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w zmian na koszty realizacji
zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów
w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich
zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę
kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w
wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć
wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian,
a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie
tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-09-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

