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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej i inwestorskiej niezbędnej do wykonania remontu budynku przy ul. 
Orkana 14  w Warszawie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
I. Informacje ogólne.  

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia  29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców                                 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy   z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy 
ustawy pzp nie stanowią inaczej. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 
ust 2 ustawy pzp). 
 
II.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
NIP: 521– 31–72—762 
 
Adres do korespondencji : 
 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-6011857, 
strona internetowa: www.policja.pl 

 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem 
publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: 
www.policja.pl  
 
III.  Tryb udzielenia zamówienia:  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a  ÷ 91c ustawy 
pzp. 

 
IV. Opis Przedmiotu Zamówienia.  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej 
niezbędnej do wykonania remontu budynku przy ul. Orkana 14  w Warszawie. Przedmiot 
zamówienia, został szczegółowo opisany w ,,OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – 
ZałoŜenia do projektowania”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i będący jej  integralną 
częścią. 

2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: CPV 
74222100-2 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych i opisany jest    
w  załączniku nr 1 do SIWZ. 
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3. Zamawiający zapewni dostęp do obiektu przy ul. Orkana 14 w Warszawie, w celu 
przeprowadzenie wizji lokalnej, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę takiej 
potrzeby. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5.  Realizacja zamówienia nie wiąŜe się z dostępem do informacji niejawnych. 
6. Zgodnie z art. 29 ustawy pzp ilekroć w niniejszym opisie warunków zamówienia                 
i załącznikach przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było określenie ,,typu” 
towaru, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równowaŜnych      
w tym zakresie, ale jedynie takich, które  zagwarantują nie gorsze normy, parametry                 
i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne.  
7.  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych. 
8.  Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy – 
w takim przypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informację dot. części 
zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom.  
 
V . Termin wykonania zamówienia.  
 
Termin wykonania zamówienia – 120 dni licząc  od dnia podpisania umowy. Za datę 
wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeŜeń przez upowaŜnionych 
przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, wg wzoru 
załącznika nr 2 do umowy, która stanowi załącznik nr  4 do SIWZ. 
 
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym    
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. tj.: posiadają doświadczenie zawodowe    
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia potwierdzone wykazem min. 3 
usług, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy     
–  w tym okresie oraz dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi podane w wykazie 
zostały wykonane naleŜycie, 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. dysponują nie mniej niŜ 3 osobami upowaŜnionymi do wykonywania zamówienia, 
legitymującymi się uprawnieniami do projektowania w zakresie objętym zamówieniem, 

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ustawy pzp, 

6.  oświadczą, Ŝe akceptują postanowienia zawarte w projekcie umowy. 
 
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Wykonawca  powinien załączyć do oferty następujące dokumenty: 
 
1/. Wykaz min. 3 usług w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy       
–  w tym okresie, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wraz                      
z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi podane w wykazie zostały wykonane naleŜycie. 
2/. Wykaz osób i podmiotów, które wykonywać będą zamówienie wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,    
a takŜe zakresu wykonywanych czynności: 

• Uprawnienia do projektowania  w zakresie robót budowlanych wraz z aktualnym 
zaświadczeniem z regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa, wymagane przepisami 
ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 
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1126, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów dla 1 osoby 

• Uprawnienia do projektowania w zakresie robót elektrycznych wraz z aktualnym 
zaświadczeniem z regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa, wymagane przepisami 
ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 
1126, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów dla 1 osoby 

• Uprawnienia do projektowania w zakresie robót sanitarnych wraz z aktualnym 
zaświadczeniem z regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa, wymagane przepisami 
ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (tekst jedn. Dz. U.       z 2000r. nr 106, 
poz. 1126, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów dla 1 osoby 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy pzp oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów 
Ŝądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których 
mowa w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. 
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
Wykonawca ,,spełnia” albo ,,nie spełnia” poszczególne warunki. 
3. JeŜeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub        
z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, Ŝe zostały spełnione warunki 
określone w ust. 1, z zastrzeŜeniem art. 26 ust 3 ustawy pzp, to Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy pzp. 
 

       VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy,  w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 36 ust. 
1 pkt 6 ustawy pzp.  

Zgodnie przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),   
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu (określonych                
w Rozdziale VI SIWZ) Wykonawca musi złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy pzp (o treści zgodnej ze 
wzorem określonym w załączniku nr 3  do SIWZ - w przypadku wykonawców samodzielnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej ze wzorami określonymi      
w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia), 
2.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(e) nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Warunek aktualności spełniać będzie takŜe dokument wystawiony z datą wcześniejszą, ale 
potwierdzony przez organ wydający w wymagalnym terminie. 

Ponadto Wykonawca musi złoŜyć: 
1.  wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej ze wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do SIWZ). 
2.     wykaz  min 3 usług w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy          
– w tym okresie, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wraz                       
z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi podane w wykazie zostały wykonane naleŜycie. 
3. wykaz osób i podmiotów, które wykonywać będą zamówienie wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a 
takŜe zakresu wykonywanych czynności. 
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UWAGA: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w  rozdziale VII pkt 2 SIWZ składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla 
poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w niniejszej tabeli. 
 

 Wymagana forma składanych dokumentów: 

− dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność    z oryginałem przez Wykonawcę. 
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złoŜeniem wymaganych dokumentów 
(w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii 
dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złoŜeniem wymaganych 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo       
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie nazw własnych 
towaru, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz 
nazw instytucji mających siedzibę poza granicami RP.  

 
UWAGA: 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 
ustawy pzp. O wykluczeniu  z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie 
z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 
 

        VIII. Osoby uprawnione d o porozumiewania się z  Wykonawcami oraz informacje o 
sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania 
oświadczeń oraz dokumentów: 

 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
 Andrzej Szeląg -  Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel.022/ 60-130-93; 
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 
16.15.  
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z 
postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony   w rozdziale II  
SIWZ. 
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UWAGA! Dopuszcza się moŜliwość przesyłania korespondencji pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą za pomocą faksu pod numer: (022/ 60 118-57) pod warunkiem niezwłocznego 
przesłania oryginału podpisanego pisma pocztą celem zachowania pisemności 
postępowania. 
4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie 
do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy 
Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 
5. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem 
była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony w rozdziale II SIWZ. 
6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do Zamawiającego 
nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.  
 
IX. Wymagania dotyczące wadium: 
 
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
X. Termin związania ofertą: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
2. W przypadkach omówionych w art. 181 ustawy pzp, bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty:  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia oryginału oferty. 
2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SIWZ.  
3. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.  
4. Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
2 do niniejszej SIWZ. 
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp) w trwałej i czytelnej 
technice (np. przy uŜyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób) oraz musi być 
podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób 
trzecich. 
6. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego 
Wykonawcy (ów).  
7.Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złoŜona 
przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
 

a) wraz z ofertą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłoŜą dokument 
(np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz 
wskazujący pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana      
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
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ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp) poprzez złoŜenie oświadczenia o 
spełnianiu wymogów art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp oraz dokumentów określonych w 
Rozdziale VII pkt 1(zał. 3b) i 2. 

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do 
wykonywania czynności / działalności wchodzących w zakres zamówienia, które 
zostaną potwierdzone poprzez złoŜenie oświadczenia o spełnianiu wymogów art. 22 
ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp. 

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem, 

g) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 
Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika.  

8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio podpisane lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy 
(w sposób zgodny z opisanym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma 
składanych dokumentów). 
9. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
ponumerowana kolejnymi numerami. 
10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości 
bez widocznych śladów naruszenia. 
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być czytelnie podpisane przez osob(ę)y upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
12. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół postępowania 
wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 
postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 
14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie musi zostać dokonane nie później niŜ w terminie 
składania ofert (np. w formularzu ofertowym). 
 
XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, naleŜy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
2. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz 
opisana według poniŜszego wzoru: 

Komenda G łówna Policji 
Przetarg nr  239/Cam/07/AS  

Nie otwierać przed godz. 12:30 dnia 17.12.2007 r. 
 
UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej 
musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w ust 2 niniejszego 
rozdziału. 
 
3. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 17.12.2007 r. do godz. 12:00 w Biurze Finansów KGP, 
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 
15.30 (od poniedziałku do piątku). 
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4. Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
5. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert    w terminie 
określonym w  niniejszej SIWZ) ponosi Wykonawca. 
6. Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert:  
 
1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 
ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 17.12.2007 r. o godz. 12:30  
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaŜe uczestnikom 
postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

− nazw firm oraz adresów wykonawców, 
− cen ofert, 
− terminów wykonania zamówienia, 
− warunków gwarancji (okresu gwarancji), 
− warunków płatności. 

4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek. 
 
Modyfikacja i wycofanie oferty:  
 
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmianę do treści złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 
składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty, tj. musi być złoŜona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem „ZMIANA”. 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 
3.    Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia 
(oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych 
zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty. 
  
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) naleŜy dołączyć stosowny 
dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania 
w imieniu Wykonawcy.  
 

   XIII Opis sposobu oblicze nia ceny ofertowej oraz informacja o walucie w jakiej będą 
        prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: 
 
1. Przez cenę ofertową naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, 

a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia 
zamówienia, koszty opakowania, koszty transportu do magazynu KGP oraz opłaty celne 
itp.,                          

3. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie                       
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z obowiązującymi przepisami. 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 
 
UWAGA:  
Cenę ofertową naleŜy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz spos obu oceny ofert.  
 
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:  
 
 Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny UWAGI 

1. Cena (P1) 100 Minimalizacja - 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium. Oferta, 
która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie uznana za ofertę 
najkorzystniejszą dla Zamawiającego, z zastrzeŜeniem pkt XV. 
 
Kryterium „Cena P1”  zostanie obliczone wg wzoru na  minimalizację: 
P1 = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x 100 
 
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego warunków 
określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.   
 
2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:  
 
a) w toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego; 
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez Zamawiającego o poprawieniu oczywistych 
omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o dokonaniu ww. czynności. Nie 
wyraŜenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty; 
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru, z 
zastrzeŜeniem rozdziału  XV. 
 
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego  warunków 
określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana do 
Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 

 
  XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczn ego:  
 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o 
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
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3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas 
przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.), chyba, Ŝe ww.  dokument zostanie złoŜony przez Wykonawcę w 
ofercie.  
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku 
dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp) tylko do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoŜą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
5. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ust. 1 
ustawy pzp). Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od 
zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu 
zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
 
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, projekt której stanowi załącznik nr 
4 do SIWZ. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy. 
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana czynność 
lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów 
oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 
 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy niniejszej SIWZ, do składanego protestu naleŜy 
dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do 
występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
Załączniki: 
Załącznik  Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – załoŜenia do projektowania. 
Załącznik  Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy. 
Załączniki Nr 3, 3a, 3b do SIWZ - Wzory oświadczeń. 
Załącznik  Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy. 
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Podpisy członków Komisji: 
 
1. Pan Andrzej Szeląg - Przewodniczący Komisji WZP BF KGP - ................................... 

2. Pan Rafał Jankowicz - Sekretarz Komisji             WZP BF KGP - ................................... 

3. Pani Małgorzata Prachnio      WOAMIS BLP KGP - ................................... 

4. Pan Sławomir Gierak                   WOAMIS BLP KGP - ................................... 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................ 
/akceptuję opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału 
          w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert/ 
                           Dyrektor BLP KGP 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
        Spr. nr 239/Cam/07/AS  
 

 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZałoŜenia do projektowania 

 
 
            CPV 74222100-2 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 
 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej 
dla potrzeb: Remontu budynku Komen dy Głównej Policji przy ul. Orkana 14       
w Warszawie.  

2. Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z wymaganiami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 
156, poz.1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. Zm.), 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszymi ZałoŜeniami do 
projektowania. 

3. Zamawiający informuje, Ŝe interesuje go wysoki poziom techniczny i wykończeniowy 
robót, które będą realizowane na podstawie dokumentacji, poziom średni                  
w odniesieniu do rozwiązań technologicznych i kosztów a zarazem zainteresowany 
jest najniŜszą ceną całkowitą robót z warunkiem spełnienia oczekiwanych wymagań. 

4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 

5. Dokumentacja projektowa będzie słuŜyć jako opis przedmiotu zamówienia do 
przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót 
budowlanych niezbędnego dla uŜytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, 
materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej 
konkurencji.  

7. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne                      
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranych technologii. 

8. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, 
patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, 
ekonomicznych lub organizacyjnych, albo jeŜeli obowiązek taki wynika z odrębnych 
przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „dopuszcza 
się składanie ofert równowaŜnych”. 

9 Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót 
powinny zostać opracowana tak, by umoŜliwić jednoetapową realizację                     
i zakończenie robót. 

10. Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający przekazuje 
następujące informacje: 

10.1 Opis techniczny budynku. 
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 Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem dwukondygnacyjnym, 
podpiwniczonym. Budynek wzniesiony został w latach 80-tych ubiegłego stulecia, 
wiek jego konstrukcji wynosi ok. 30 lat. Pierwotnie budynek uŜytkowany był jako 
przedszkole. W  początku lat 90- tych do budynku dobudowano jednokondygnacyjną 
salę gimnastyczną z łącznikiem. Aktualnie budynki spełniają funkcje administracyjne. 

- kubatura budynku - ok. 7188,00 m3; 
- powierzchnia uŜytkowa – 1486,80 m2; 
- fundamenty - ławy fundamentowe Ŝelbetowe; 
- konstrukcja budynku – murowana; 
- technologia wykonania budynku – tradycyjna; 
- ściany fundamentowe - z bloczków betonowych ocieplane styropianem grub. 6 cm; 
- ściany konstrukcyjne nadziemia – cegła pełna ceramiczna gr. 25 cm. + gazobeton 24 cm.; 
- nadproŜa – typu „L” oraz Ŝelbetowe; 
- podokienniki zewnętrzne – blaszane; 
- parapety wewnętrzne – lastrykowe i drewniane; 
- stropy prefabrykowane „Akermana” rozp. – 7,20 m; 
- stropodach „Akermana” + płytki korytkowe na ściankach aŜurowych z cegły kratówki; 
- pokrycie - papa na lepiku; 
- schody zewnętrzne - Ŝelbetowe i betonowe; 
- schody wewnętrzne Ŝelbetowe wylewane; 
- izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 6 cm.; 
- izolacja akustyczna – płyta pilśniowa miękka 12,5 mm.; 
- stolarka okienna zewnętrzna – drewniana i z PCV, 
- stolarka okienna wewnętrzna- drewniana i z PCV; 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana i z PCV; 
- stolarka drzwiowa zewnętrzna – drewniana, metalowa i z PCV; 
- tynki zewnętrzne – szlachetne – nakrapiane. 

Budynek wyposaŜony w instalacje wewnętrzne: elektryczne, centralnego ogrzewania, 
wodociągową i kanalizacyjną, telefoniczną oraz przyłącza zewnętrzne: kanalizacji 

ogólnospławnej, wodociągowe, ciepłownicze, telefoniczne  i gazowe. 
Budynek nie jest objęty nadzorem Konserwatora zabytków.  

10.2. Skrócony opis planowanego zakresu robót. 
- roboty rozbiórkowe i murarskie w zakresie ścian działowych wynikające z planowanych 

potrzeb uŜytkownika; 
- termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku - pionowych i poziomych; 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej uzasadnionej technicznie oraz uwzględniająca nowe 

funkcje uŜytkowe pomieszczeń; 
- remontowe, budowlane w zakresie robót wykończeniowych; 
- przebudowa instalacji: elektrycznej, odgromowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania i telefonicznej w niezbędnym zakresie; 
- budowa instalacji: okablowania strukturalnego sieci LAN i zasilania dedykowanego, 

monitoringu i kontroli dostępu, klimatyzacji w części budynku ca 50% kubatury, wentylacji 
mechanicznej w części budynku ca 50% kubatury; 

- budowa przyłącza teleinformatycznego. 
 
11. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
11.1. Projekt budowlany  z projektem zagospodarowania działki: 
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 w zakresie zgodnym z art.34 ust.3 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowości 
zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133) i 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych….. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

11.2. Projekty wykonawcze . 
 Projekty wykonawcze robót budowlanych i instalacji: elektrycznej, odgromowej 

wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i telefonicznej, okablowania 
strukturalnego sieci LAN i zasilania dedykowanego, monitoringu, kontroli dostępu 
klimatyzacji, przyłącza teleinformatycznego. 

11.3. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby 
posia dające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych       w  przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem 

specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.  
12. Dokumentacja inwestorska powinna zawierać: 
12.1. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót . Kosztorysy inwestorskie opracowane 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego……Dz.U. Nr 130 poz. 1389). Przedmiar robót zawierający opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem obliczeń ilości 
jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz 

podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (zgodnie          
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych….. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 i 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego   Dz.U. Nr 130 poz. 1389).  

12.2. Specyfikacje wykonania i odbioru robót . Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych….. (Dz.U. Nr 
202, poz. 2072). zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót, zastosowania uzasadnionego technologicznie 
sprzętu, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru. 

12.3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniającą 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem        w szczególności czy zakres 
robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w art.21 ust.2 ustawy Prawo 
budowlane. Informacja winna uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, 
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poz.1126) oraz ogólne załoŜenia organizacji budowy, które będą określać m.in. 
wymagany czas i proponowaną kolejność technologiczną i organizacyjną 
poszczególnych robót budowlanych lub ich etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub kolejno, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania zagroŜeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

12.4. Wykaz materiałów i sprzętu zaproponowanych w dokumentacji projektowej oraz 
wymagań dotyczących wyposaŜenia sprzętowego przyszłego wykonawcy,            

w formie dwóch osobnych tabel. W tabeli surowców i produktów naleŜy podać ich 
ilość i wartość. 

13. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w ilości: 
13.1. 5 egzemplarzy projektów budowlanych, sporządzonych w czytelnej technice 

graficznej i oprawionych w okładkę formatu A-4 w sposób uniemoŜliwiający 
dekompletację opracowania, tj. w formie zwanej dalej „wersją materialną”, oraz l egz. 
projektów w formie elektronicznej (rysunki zapisane w wersji AutoCAD 14, lub 
AutoCAD 2000) oraz w formacie *.pdf; 

13.2. 3 egzemplarzy projektów wykonawczych branŜowych: budowlanej i instalacji: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, elektrycznej, 
odgromowej, teletechnicznej, monitoringu, kontroli dostępu, okablowania 
strukturalnego sieci LAN i zasilania dedykowanego w wersji materialnej; 

13.3. 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich w wersji materialnej, oraz w formie 
elektronicznej w jednym z programów NORMA, STRIX, a takŜe przedmiary robót 
jako kopię zapisaną w formacie pdf; 

13.4. 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykaz 
materiałów i sprzętu oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), w formie materialnej, oraz w formie elektronicznej zapisane  w formacie pdf. 

14. Zamawiający przekaŜe Projektantowi: 
- mapę geodezyjną do celów projektowania; 
- wytyczne uŜytkownika dla projektowanych instalacji i układu funkcjonalno- uŜytkowego; 
- wytyczne w zakresie projektowanych instalacji teletechnicznych; 
- archiwalny projekt budowlany budynku głównego (bez projektu sali gimnastycznej            

i łącznika). 
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        Załącznik Nr 2 do SIWZ 
         Spr. nr 239/Cam/07/AS  
 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Ja / My, niŜej podpisany / ni 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………........................................................................................ 
działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………........................................................................................ 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania 
dokumentacji projektowej i inwestorskiej niezbędnej do wykonania remontu budynku przy ul. 
Orkana 14 w Warszawie, sprawa nr 239/Cam/07/AS składamy niniejszą ofertę 
 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz Ŝe zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego, określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 
 
Oświadczamy, Ŝe dokumentację techniczną wykonamy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
(Dz. U. Nr. 207 z 2003 r) oraz Rozporządzeniem Min. Infrastruktury        z dnia 02. 09. 2004 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót (...) (Dz.U. Nr 2002 z 2004 r poz. 2072) 
 
 
1. Oferujemy realizac ję przedmiotu zamówienia, o którym mowa w  § 1 ust. 1 projektu 
umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ za zryczałtowaną  kwotę  w wysokości: 
 
*łączna wartość netto ……........................................................……………… złotych 

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

łączna wartość  brutto …………………............................................................złotych 

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

w tym ....... % podatku VAT w wysokości ....................................................... złotych) 

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

 

*  Wykonawcy zagraniczni podają wyłącznie wartość netto, a w przypadku wykonawców 
spoza wspólnego obszaru UE wartość  netto musi zawierać opłaty celne na warunkach DDP 
miejsca dostawy, jak równieŜ inne opłaty związane z wprowadzeniem produktów na 
terytorium RP. 
Wykonawcy krajowi są zobowiązani podać wszystkie pozycje wyszczególnione w niniejszym 
formularzu: wartość netto i wartość brutto. 
 

Komentarz:  
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w tym, wykonanie: 

 

 1) projektów  o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 projektu umowy, stanowiącej załącznik 

nr 4 do SIWZ, za kwotę zł ..…...................………netto, kwotę zł ....................... brutto; 
 2) projektów wykonawczych  o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, 

stanowiącej załącznik  nr 4 do SIWZ: 
  a) budowlany za kwotę zł  ……......…….netto, kwotę zł ................................ brutto; 
  b) instalacji: wodociągowej i kanalizacyjnej za kwotę zł  ......…............……….netto, 
            kwotę  zł ............................... brutto;     

c) centralnego ogrzewania i klimatyzacji  za kwotę zł ..................................... netto;  
 kwotę zł .............................. brutto; 

  d) elektrycznej, teletechnicznej, okablowania strukturalnego sieci LAN 
   i zasilania dedykowanego, monitoringu, kontroli dostępu za kwotę ...................netto,  
            kwotę zł ..................................... brutto; 

3) projektów wykonawczych  poboru wody i energii elektrycznej dla celów zaplecza i 
technologicznych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 3 projektu umowy,  stanowiącej 
załącznik nr 4 do SIWZ za kwotę zł ...................... netto, kwotę zł .................... brutto. 

4) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót , o których mowa  w  § 1 ust.1 
pkt 4 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ za kwotę zł.........….. netto, 
kwotę zł ..................... brutto; 

5) specyfikacji wykonania i odbioru robót , o których mowa w § 1ust. 1 pkt 5 projektu 
umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ za kwotę  zł  ................................. netto, 

kwotę zł ..................................... brutto. 
6) informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ za 

kwotę zł ………................ netto, kwotę zł .......................... brutto. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 do SIWZ    
w  nieprzekraczalnym terminie 120 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. 

 3. Oferujemy pełnienie nadzoru autorskiego,  za jeden pobyt na budowie w trakcie realizacji 
robót określony zgodnie z zasadami  § 9 ust. 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 
do SIWZ, za kwotę: 
 
Wartość brutto ............................................... zł (słownie: .................................................. zł) 

Podatek VAT    ............................................... zł (słownie: .................................................. zł) 

Wartość netto  ................................................ zł (słownie: .................................................. zł) 

 

4. Przyjmujemy zasady płatności określone w § 9 ust. 1 projektu umowy, stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ. 
5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Niniejszym oświadczamy, Ŝe informacje zawarte na stronach oferty od nr ...... do nr ....... 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 
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8. Oświadczamy, Ŝe nie zamierzamy / zamierzamy powierzyć* wykonanie następującej 
części zamówienia ………………………….................podwykonawcom.  
* niepotrzebne skreślić 
 
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część niniejszej oferty 
są: 
 

1) ………………………………………. 
2)  ……………………………………… 
3)  ……………………………………… 
4) ………………………………………. 
5)  ……………………………………… 
6) ………………………………………. 
7) ………………………………………. 

 
 
 
 
………………….., dnia ............                                 …………………….. …………… 
                                                               (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

        Spr. nr 239/Cam/07/AS  
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 
239/Cam/07/AS na: 
 
wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej niezbędnej do wykonania 
remontu budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie  
 
 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 

 

 

wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się  o udzielenie 
zamówienia  

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                          (podpis i pieczęć upowaŜnionego 
przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawa Nr 239/Cam/07/AS – „ Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej niezbędnej do 
wykonania remontu budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie. 
   

20   

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 3a do SIWZ 

                                   Spr. nr 239/Cam/07/AS  
 
 

 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego        sprawa 
nr 239/Cam/07/AS na:  
 
wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej niezbędnej do wykonania 
remontu budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie  
 
oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 

 

* wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia w ich imieniu.  

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                          (podpis i pieczęć upowaŜnionego 
przedstawiciela) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 
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        Załącznik Nr 3b do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 
239/Cam/07/AS na:  
 

wykonanie dokumentacji projektow ej i inwestorskiej niezbędnej do wykonania 
remontu budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie  
 
oświadczamy, Ŝe: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 

 

 

 

 

* wype łnia oddzielnie kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia.  

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                          (podpis i pieczęć upowaŜnionego 
przedstawiciela) 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
         Spr. nr 239/Cam/07/AS  
PROJEKT 
 
 

UMOWA Nr………. 
O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

 
Umowa zawarta w dniu ............................ pomiędzy: Komendą Główną Policji, z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
a  
firmą............................................................ z siedzibą w ............................................, zwaną 
w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym przez: 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2006 roku Nr 164, poz. 
1163, tekst jednolity) z późniejszymi zmianami (nr sprawy 239/Cam/07/AS). 
Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
Zamawiający i Projektant zawarli umowę o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Zamawiającego, Projektantowi wykonania 

następującej dokumentacji projektowej i inwestorskiej niezbędnej do wykonania remontu 

budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie: 

 1) projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki, 
 2) projekty wykonawcze: budowlany i instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej, monitoringu, 
kontroli dostępu, okablowania strukturalnego sieci LAN i zasilania dedykowanego, 

3) projekty wykonawcze poboru wody i energii elektrycznej dla celów zaplecza                  
i technologicznych   

oraz  
4) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, 

 5) specyfikacje wykonania i odbioru robót, 
 6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych oraz dostarczy 
Zamawiający. 
3. Projektant zobowiązuje się takŜe do wykonywania nadzoru autorskiego, którego 

szczegółowy zakres określa § 9 ust.2 niniejszej umowy. 

§ 2 
Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem 

Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 
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zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi, 
załoŜeniami do projektowania i ofertą Projektanta stanowiącymi integralną część niniejszej 
umowy (załącznik Nr 1). 
 

§ 3 
1. Zamawiający przekaŜe Projektantowi niezbędną do wykonania przedmiotu umowy: mapę 
geodezyjną do celów projektowania w 1 egzemplarzu w terminie do dnia .............................r  
2. Projektant zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową i  inwestorską w sposób 
następujący: 
a) 5 egzemplarzy projektów budowlanych, wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1, sporządzonych 
w czytelnej technice graficznej i oprawionych w okładki formatu A-4 w sposób 
uniemoŜliwiający dekompletację opracowania, tj. w formie zwanej dalej „wersją materialną”, 
oraz l egz. projektów w formie elektronicznej (rysunki zapisane w wersji AutoCAD 14, lub 
AutoCAD 2000) oraz w formacie *.pdf; 
b) 3 egzemplarzy projektów wykonawczych branŜowych: budowlanej i instalacji: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, elektrycznej, 
teletechnicznej, okablowania strukturalnego sieci LAN i zasilania dedykowanego, 
monitoringu, kontroli dostępu w wersji materialnej; 
c) 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich w wersji materialnej, oraz w formie 
elektronicznej w jednym z programów NORMA, STRIX, a takŜe przedmiary robót jako kopię 
zapisaną w formacie pdf; 
d) 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w formie materialnej, oraz w formie 
elektronicznej zapisane w formacie pdf. 
e) 2 egzemplarzy projektów wykonawczych poboru wody i energii elektrycznej dla celów 
zaplecza i technologicznych w formie materialnej. 
Projektant zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy o którym 
mowa w § 1 ust.1 w terminie 120 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. 
3. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 

§ 4 
Projektant zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, Ŝe 
dokumentacja jest wykonywana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskim i 
rysunkami normatywnymi i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony 
w umowie. 

§ 5 
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy, w tym 
dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez strony 
umowy. 

§ 6 
1. Do kierowania pracami projektowymi Projektant wyznacza ............................................. . 
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza ........................................................ . 
§ 7 

W ramach nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 3 Projektant zobowiązuje się do:  
a) nadzoru w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych,  
materiałowych i uŜytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, 
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 b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej (w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności), 

 c) wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 
 d) uzgadniania moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 8 
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 

wynagrodzenie za dokumentację w formie ryczałtu w kwocie zł ...............................brutto 
(słownie ....................................................../100) w tym ………...........…..........…. zł netto 
(słownie.................................................../100) plus 22%VAT w kwocie…................……... 

(słownie…………........................................………/100) zgodnie ze złoŜoną ofertą. 
W tym za: 
 1) projekty o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 kwotę zł .……….…............................netto; 
 2) projekty wykonawcze:  
  a) budowlany  kwotę zł .................………………………………..........….……….netto;  
  b) instalacji: wodociągowej i kanalizacyjnej kwotę zł ..........................………….netto; 
  c) centralnego ogrzewania i klimatyzacji kwotę zł .…………..........……………..netto;  
  d) elektrycznej, teletechnicznej, okablowania strukturalnego sieci LAN 
   i  zasilania dedykowanego, monitoringu, kontroli dostępu kwotę ...................netto; 

e) poboru wody i energii elektrycznej dla celów zaplecza i technologicznych, 
    kwotę zł .......................................... netto, 

 3) kosztorysy  inwestorskie i przedmiary robót kwotę  zł …....…..............…...…….. netto; 
 4) specyfikacje  wykonania i odbioru robót kwotę ………...….….............................. netto; 

5)    informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) kwotę zł .......... netto. 
2. Za pełnienie nadzoru autorskiego strony ustalają wynagrodzenie w kwocie zł ................... 

(słownie zł ......................................) netto plus 22%VAT, za jeden pobyt na budowie             

w trakcie realizacji robót. 

§ 9 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w § 8 ust..1 w terminie 14 

dni od dnia otrzymania faktury przelewem na konto Projektanta  w ......................................... 
nr ................................................................. . Podstawą wystawienia faktury jest protokół 
określony w § 5. 

2.   Zapłata wynagrodzenia za czynności nadzoru autorskiego nastąpi jednorazowo 
  w budŜetowym roku obrachunkowym według następujących zasad:  

a) w pojęciu „pobytu na budowie” określonym w § 8 ust.2 zawierają się w szczególności: 
koszty delegowania oraz koszty ośmiogodzinnego czasu pracy jednego przedstawiciela 
Projektanta; 
b) pod pojęciem „przedstawiciel Projektanta” rozumie się właściwego merytorycznie 
pracownika posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności zgodnej                         
z problematyką stanowiącej przedmiot wezwania; 
c) Projektant podejmie czynności w ramach nadzoru autorskiego na kaŜde            

i tylko pisemne wezwanie Zamawiającego; 
d) wezwanie sporządzone przez Zamawiającego moŜe mieć formę faksu lub 
korespondencyjną; 
e) właściwy merytorycznie przedstawiciel Projektanta zgłosi się w terminie 3 dni 

w uzgodnionym przez strony miejscu w celu wykonania czynności; 
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f) dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie 
nadzoru autorskiego, potwierdzającym pobyt na budowie przedstawiciela Projektanta, 
będzie karta pobytu określająca datę i cel pobytu oraz poświadczenie dokonane 
wyłącznie przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 6. 
g) Zamawiającego nie obciąŜają koszty pobytu Projektanta na budowie jeŜeli 

pobyt spowodowany jest wadą dokumentacji projektowej lub brakiem szczegółów 
dokumentacji projektowej określonych w § 7 lit. b. 

§ 10 
1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady 

przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność na potrzeby realizacji robót. 
2. Projektant jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

przedmiotu umowy istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz        
z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru w chwili odbioru. 

3. Projektant jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji 
projektowej niezgodne z decyzją lokalizacyjną celu publicznego, z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami. Projektant odpowiada względem 
Zamawiającego takŜe za wadliwe wykonanie nadzoru autorskiego. 

 
§ 11 

O zauwaŜonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Projektanta              
w terminie 3 dni od daty wykrycia wady. 

§ 12 
1. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w przedmiocie umowy, wykonując 

uprawnienia względem Projektanta moŜe: 

 a) Ŝądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Projektantowi odpowiedni termin           
z zagroŜeniem, iŜ po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad        
i odstąpi od umowy w całości lub w części, 

     b) odstąpić od umowy w całości lub części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, 

gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, 

   c) obniŜyć wynagrodzenie Projektanta w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, 
lecz nie mają charakteru istotnego. 

2. W przypadku wadliwego wykonania czynności nadzoru autorskiego Zamawiający moŜe 

odmówić wynagrodzenia Projektanta z tego tytułu, równieŜ moŜe odmówić zapłaty tego 

wynagrodzenia za pobyt na budowie w warunkach sprzecznych niŜ te określone w § 9 ust.2     

i polecić Projektantowi zmianę pracownika wykonującego czynności nadzoru autorskiego. 

3. Zamawiający stwierdzenie o odmowie wynagrodzenia z tytułu wadliwego wykonania 

czynności nadzoru autorskiego wraz z uzasadnieniem udokumentuje zapisem na karcie 

pobytu określonej w § 9 ust.2 lit. f.  

§ 13 
Za wadę istotną uwaŜa się wadę uniemoŜliwiającą wykorzystanie przedmiotu umowy             
w całości lub w części na potrzeby realizacji robót. 

§ 14 
Projektant moŜe od umowy odstąpić, jeŜeli Zamawiający pomimo wyznaczenia 
dodatkowego terminu nie wykona swoich obowiązków wynikających z § 3 ust. 1  a brak tych 

danych uniemoŜliwia wykonanie dokumentacji projektowej. 
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§ 15 
W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy naliczane będą kary 
umowne. 

§ 16 
Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 

netto określonego w § 8 ust.1 za kaŜdy dzień opóźnienia, 
 b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 za kaŜdy dzień opóźnienia, 
 c) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Projektanta od umowy w całości lub           

w części na skutek okoliczności, za które Projektant ponosi odpowiedzialność                  

w wysokości 20,0% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust.1. 
§ 17 

Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za: 
 a) opóźnienie w przekazaniu dokumentów określonych w § 3 ust. 1 w wysokości 1,0% 

wynagrodzenia za kaŜdy dzień opóźnienia dziennie, 
 b)  za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialności w wysokości 20,0% wynagrodzenia, netto określonego w § 8 ust.1. 
§ 18 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany 
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności 

2. Dokumentacja projektowa jest w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) 
utworem i jako taki jest chroniony prawem autorskim. 

3. W zamian za zapłacone wynagrodzenie – w kwocie ustalonej w § 8 ust.1 Umowy, 
Projektant przenosi na Zamawiającego w imieniu własnym, a takŜe w imieniu 
podwykonawców, którzy współtworzyli przedmiot umowy działając na jego zlecenie – 
całokształt autorskich praw majątkowych do dokumentacji, a takŜe do kaŜdej jego części 
w zakresie wykorzystania go do jednorazowej realizacji robót.  

4. Strony ustalają adresy dla doręczeń korespondencji: 
  a) dla Zamawiającego:  
 

Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 
Biuro Logistyki Policji KGP Wydział Obsługi Administracyjnej, Mieszkaniowej        i 

Socjalnej, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, tel.   (022) 60-128-81 ;  fax.  (022) 
60-118-50, 

      b)   dla Projektanta: 

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

§ 19 
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy wymagają zgody Zamawiającego. 

§ 20 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, w 

tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Projektanta. 
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Załącznik 1 – Oferta Projektanta z załoŜeniami do projektowania…......kart. 
Załącznik 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego dokumentacji 
                       projektowo-kosztorysowej. 
 
 
 
            
.........................................                                                    ........................................ 
 
  Projektant       Zamawiający  
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 Załącznik nr 2 do umowy     
                                                                                  Spr. nr 239/Cam/07/AS    

 
 
 
 
 

Warszawa, dnia ……………………….  
 
 
 
 

PROTOKÓŁ  ZDAWCZO – ODBIORCZY  ODBIORU KOŃCOWEGO 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

 
 
 
Inwestor :  

  Biuro Logistyki Policji KGP  

  Warszawa ul. Domaniewska 36/38  

  umowa nr : …………...............………… z dnia …….............……………  

Obiekt adres :

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

 

Komisja Zamawiającego w składzie : 

     

 …………………………………………………………… 

     

 …………………………………………………………… 

     

 …………………………………………………………… 

Przy udziale przedstawiciela Wykonawcy : 
……………………………………………………………. 
W dniu ……………….. Komisja Zamawiającego dokonała odbioru końcowego dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej ………………………………………………………… wykonanej 
przez firmę ………………………………………………. w oparciu o zgłoszenie wykonawcy 
gotowości 
z dnia …………….. do, oraz wniosku o przeprowadzenie sprawdzenia kompletności 
wykonania i sporządzenia protokołu odbioru w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Opis przedmiotu umowy i protokołu zdawczo-odbiorczego ( zakres dokumentacji ) : 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………..................................................................................................................................... 
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Komisja stwierdz a co następuje : 

1. Termin wykonania prac projektowych : dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

jest zgodny / niezgodny / z podpisaną umową. 

2. Komisja postanawia przyjąć wykonane prace bez uwag / z uwagami / w związku       

z czym zasadne jest opłacenie faktury końcowej / częściowej / za ich wykonanie. 

3. Jakość wykonanych robót : 

………………………………………………………………………. 

4. Uwagi komisji /uŜytkownika/ : …………………………………………………………… 

5. Na tym protokół zakończono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

1. ………………………………………….      2. ………………………………………………. 

 

3 ……………………………………………     4 ……………………………………………….. 

 


