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I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zamawiającym jest: 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

REGON: 141245324   NIP: 521 346 82 44 

telefon/fax: (22) 849 35 53 

strona internetowa: www.nowyteatr.org 

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.nowyteatr.org specyfikację 

istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

  

Godziny pracy Zamawiającego: 9.00 – 17.00. 

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy Pzp. 

 

2. Rodzaj zamówienia: usługi. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Kody CPV. 

71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego 

71.54.00.00-5 – usługi zarządzania budową 

71.54.10.00-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym 

71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi 

71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.30.00.00-1 – usługi inżynieryjne 

79.42.11.00-2 – usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu 

funkcji Inżyniera Kontraktu Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, na 

warunkach określonych w SIWZ, Ofercie i Umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi 

w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z 

Kontraktem i   wymaganiami Ustawy prbud, Ustawy pzp i innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, a także stosownymi  regulacjami dla projektów finansowanych ze środków 

dotacyjnych. 

 

Roboty budowlane, o których mowa powyżej stanowią część zadania pn. „Budowa 

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16” 

realizowanego w ramach projektu korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, 

Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich, budżetu państwa oraz 

budżetu m.st Warszawy;  

Przybliżona wartość robót budowlanych objętych Kontraktem nie przekracza 16 mln netto (szesnaście 

milionów złotych).   

2. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu obejmuje w szczególności pełnienie nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, rozliczanie finansowe inwestycji oraz 

doradztwo w tym zakresie na rzecz Zamawiającego. 

http://www.nowyteatr.org/
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

IV.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

V.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

 UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY 

PZP  

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 

Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być usługi polegające na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówień, które są objęte zamówieniem podstawowym. 

 

VI.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

 MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY

 WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Do dnia 30 września 2015 r. 

Od dnia zawarcia Umowy do dnia przyjęcia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń raportu 

końcowego, o którym mowa w pkt. 15 ppkt. 1 lit. c) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ (przewidywany termin do końca września 2015 r.). 

 

Szczegółowe postanowienia odnośnie terminów wykonania zamówienia zawarte są w projekcie 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

 DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 poniżej, dokonana 

zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

wraz z ofertą dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. IX SIWZ. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

 

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. 

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem – załącznik nr 

3 do SIWZ. 

 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca musi się wykazać wiedzą i 

doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

a. dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto każda (czterysta tysięcy 

złotych), z których: 
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 co najmniej jedna polegała na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, inżyniera 

kontraktu lub podobnie nazwanej usługi w zakres której wchodziły jako minimum: 

nadzór inwestorski, rozliczenie robót budowlanych, współpraca w rozliczeniu umowy 

o dofinansowanie dla zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie 

budynku, którego zakres obejmował wykonanie robót konstrukcyjnych, instalacji 

grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej, 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonywania robót budowlanych 

dotyczących sieci uzbrojenia terenu, 

 co najmniej jedna polegała na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, inżyniera 

kontraktu lub nadzoru inwestorskiego lub podobnie nazwanej usługi nad wykonaniem 

robót budowlanych dotyczących obiektu wpisanego do rejestru zabytków w 

rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w państwie, na którego terenie obiekt 

ten jest położony. 

oraz załączą dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Wartość podana w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 

wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia 

Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień 

podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których 

nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

  

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Na 

potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, 

odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną 

poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 

 

a. osoba do pełnienia funkcji – Kierownik Projektu: 

wymagana liczba osób: jedna 

Doświadczenie zawodowe: 

Nabyte w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie 36 miesięczne 

lub dłuższe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu (Project Managera) lub 

Inżyniera Kontraktu lub Rezydenta np. według warunków kontraktowych FIDIC przy 

realizacji maksymalnie 3 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budynku 

wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o wartości robót nie mniejszej niż 

10 000 000,00 złotych (dziesięć milionów złotych) netto każda inwestycja.  

 

b. osoba do pełnienia funkcji – inspektor nadzoru  inwestorskiego w branży budowlanej 

posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń: 

wymagana liczba osób: jedna 

Doświadczenie zawodowe: 

- Nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu  

łącznie 24 miesięczne lub dłuższe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-

budowlanych przy realizacji  maksymalnie 2 inwestycji obejmujących budowę, przebudowę 

lub remont budynku o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 złotych (dziesięć milionów 

złotych) netto każda. W tym przynajmniej jedna z tych inwestycji została odebrana i oddana 

do użytkowania przy udziale wskazanej osoby.  

- Ponadto od tej osoby wymaga się wykazania odbytą co najmniej 2-letnią praktykę 



 

5 

 

zawodową na budowie, przebudowie lub remoncie przy zabytkach nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków lub „zaświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji” w rozumieniu § 31 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań  archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr  165, poz. 987). 

 

c. osoba do pełnienia funkcji – inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń: 

wymagana liczba osób: minimum jedna 

Doświadczenie zawodowe: 

Nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie 24 miesięczne 

lub dłuższe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji maksymalnie 2 inwestycji obejmujących 

wykonanie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych w budynkach. W tym przynajmniej jedna z tych inwestycji została odebrana 

i oddana do użytkowania przy udziale wskazanej osoby. 

 

d. osoba do pełnienia funkcji – inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń: 

wymagana liczba osób: jedna 

Doświadczenie zawodowe: 

Nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie 24 miesięczne 

lub dłuższe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji maksymalnie 2 inwestycji obejmujących 

wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach. W tym przynajmniej jedna z tych 

inwestycji została odebrana i oddana do użytkowania przy udziale wskazanej osoby. 

 

e. osoba do pełnienia funkcji – inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych dla telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń: 

wymagana liczba osób: jedna 

Doświadczenie zawodowe: 

Nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie 24 miesięczne   

lub dłuższe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji maksymalnie 2 inwestycji obejmujących 

wykonanie instalacji teletechnicznych w budynkach. W tym przynajmniej jedna z tych 

inwestycji została odebrana i oddana do użytkowania przy udziale wskazanej osoby. 

 

f. osoba do pełnienia funkcji – inspektor nadzoru robót drogowych posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe bez 

ograniczeń: 

wymagana liczba osób: jedna 

Doświadczenie zawodowe: 

Nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie 24 miesięczne 

lub dłuższe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji maksymalnie 2 inwestycji obejmujących 

wykonanie robót drogowych. W tym przynajmniej jedna z tych inwestycji została odebrana i 

oddana do użytkowania przy udziale wskazanej osoby. 
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g. osoba do pełnienia funkcji – specjalista ds. rozliczeń: 

wymagana liczba osób: jedna 

Doświadczenie zawodowe: 

Nabyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  łącznie 24 

miesięczne lub dłuższe doświadczenie w rozliczaniu robót budowlanych i środków trwałych 

przy budowie, przebudowie lub remoncie budynków przy realizacji maksymalnie 2 

inwestycji o wartości 10 000 000,00 złotych (dziesięć milionów złotych) netto każda. W tym 

przynajmniej jedna z tych inwestycji została odebrana i oddana do użytkowania przy udziale 

wskazanej osoby. 

 

 

UWAGI: 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk w składzie zespołu, tj. wskazania jednej osoby do 

pełnienia dwóch lub więcej funkcji. 

Każda z osób wymieniona w opisie sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu z wyjątkiem 

specjalisty ds. rozliczeń powinna posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności wydane na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.) lub 

odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w 

zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w 

ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 932 z późn. zm.). 

 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż spełnia następujące warunki 

dotyczące: 

a. sytuacji finansowej - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co 

najmniej 200 000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych),  

b. sytuacji ekonomicznej - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 

000 000,00 złotych (dwa miliony złotych),  

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 

załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

a. dokumentów, o których mowa w pkt. IX ust. 1 pkt 5 i 6 (w przypadku, gdy Wykonawca 

polega na zasobach innych podmiotów wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp) 

b.  dokumentów dotyczących: 
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 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

 UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

2) określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie: 

Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług, Wykonawca wskazał tylko usługi w zakresie 

niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 

doświadczenia, o którym mowa w pkt VIII SIWZ. 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 

1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

należy przedłożyć: 
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 

3. Za dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r.  poz. 231).  

4. Forma i treść przedkładanych oświadczeń i dokumentów również winna być zgodna z tym 

rozporządzeniem. 

5. W załącznikach do SIWZ określono wzory oświadczeń i wykazów.  

6. Wszystkie dokumenty, składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z wyjątkiem 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy Pzp, które należy złożyć w oryginale. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w tym przypadku ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do 

oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego 

dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego 

Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, obejmującego przede wszystkim:  

1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,  

3) złożenie oferty wspólnie, 

4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. 

Wykonawcy odpowiadają solidarnie za wykonanie zamówienia. 

 

8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy  

z wykonawców osobno musi załączyć do oferty oświadczenie określone w pkt. IX ust. 2 pkt 1 

SIWZ.  

Pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym oświadczenie spełnienia warunków określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp łącznie przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 

przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne dla wszystkich wykonawców. 

W przypadku oceny spełniania warunków postępowania przez podmiot występujący wspólnie, 

warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego 

Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie. 

 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

IX. A Ponadto Wykonawca załączy do oferty dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, tj. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej (Dz. U z 2007 r  nr 50 poz 331); wymienione dokumenty należy 

złożyć w oryginale. 

 W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy  

z wykonawców osobno musi załączyć do oferty dokumenty określone w niniejszym punkcie 

IX.A.  

 

X.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

 WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
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 DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO 

 POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Czeredys – tel. stac. 228495959, 

tel. kom. 606926075, adres e-mail: maciej.czeredys@nowyteatr.org lub 

inwestycje@nowyteatr.org, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie oraz faksem. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może 

skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez 

wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

fax: (22) 849 35 51 

 

XI.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ SIWZ. 

1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi 

niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni 

taką informację na własnej stronie internetowej 

http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne.  

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 

umieści taką informację na własnej stronie internetowej 

http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

 

XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu 

składania ofert wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).  

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 

36 2030 0045 1110 0000 0345 1590 prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

tytułem: „WADIUM - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. 

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 

10/16.” 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania 

mailto:maciej.czeredys@nowyteatr.org
mailto:inwestycje@nowyteatr.org
http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne
http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne
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rachunku Zamawiającego. Potwierdzenie lub kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium należy 

dołączyć do oferty. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 

późn. zm.) należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Nowego Teatru w godzinach 9:00 – 

17:00. Kopię w/w dokumentu zdeponowanego w sekretariacie Nowego Teatru, poświadczonego 

za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty wraz z kopią 

potwierdzenia złożenia oryginału dokumentu w sekretariacie. 

6. Z treści dokumentu wadium wnoszonego w formie, o której mowa w ust. 5 powyżej, powinny 

wynikać: 

1) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą; 

2) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na 

pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

wymienionych w art. 45 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 

7. W przypadku składania oferty wspólnej, z wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna musi 

wynikać, że zabezpiecza ono ofertę wnoszoną przez wykonawców składających ofertę wspólną. 

8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z 

postępowania.  

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

po zawarciu umowy. 

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium  na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium zgodnie z ust. 9 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nie leżących po jego stronie.  

16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
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związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

XIV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna (napisana na komputerze, maszynie do pisania lub 

czytelnym ręcznym pismem długopisem bądź niezmywalnym atramentem). 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Do oferty należy załączyć dokument, z którego wynika upoważnienie do podpisania 

oferty np. odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje 

się. iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę, stosownie do wymogów określonych w pkt. IX, mogą być 

złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

chyba że inne postanowienie niniejszej SIWZ stanowi inaczej. 

7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane 

przez Wykonawcę i opatrzone datą ich dokonania. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, a   

w treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn zm.), co do których Wykonawca, w sposób nie budzący 

wątpliwości, zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 

być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn zm.)" i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, 

oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy 

Pzp, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje 

roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 

kosztów przygotowania oferty. 

11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca wskaże w ofercie podwykonawców, jeżeli zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom. 

13. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ)  

2) pozostałe dokumenty, wymienione w pkt IX SIWZ, w tym oryginały oświadczeń Wykonawcy 

według wzorów stanowiących Załączniki nr 3, 3a i 6 do SIWZ;.  
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3) część merytoryczna, składająca się z: 

a. Opisu co najmniej 3 ryzyk związanych z wykonaniem umowy o roboty budowlane 

(Kontraktu) w oparciu o Ogólne Warunki Kontraktu FIDIC dla robót projektowanych 

przez Zamawiającego (na podstawie wydania SIDIR określonego w OPZ) - opisanych 

szczegółowo i adekwatnie do celów Zamawiającego. Za szczegółowe i adekwatne opisanie 

ryzyka Zamawiający uzna: nazwanie ryzyka, wskazanie klauzuli, która go opisuje, wskazanie 

strony lub stron, która/które to ryzyko przejmuje/ją zgodnie z powyższymi warunkami 

Kontraktu w przypadku wystąpienia danego ryzyka. Pod pojęciem ryzyka Zamawiający 

rozumie opis okoliczności, która powoduje konieczność zmiany Kontraktu zgodnie z art. 144 

ustawy Pzp kontraktu. Brak opisania minimum 3 ryzyk spowoduje odrzucenie oferty zgodnie 

z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

b. Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu niezmienności osób 

zaproponowanych w ofercie do pełnienia przyznanych im funkcji oraz ich 

zastępowalności na czas np. urlopów, zwolnień lekarskich (czasowa nieobecność) – 

wymagane opisanie co najmniej 1 propozycji działania Wykonawcy, które będzie podejmował 

i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie zachowania ciągłości pracy osób 

funkcyjnych w trakcie wykonania robót budowlanych przy realizacji umowy na roboty 

budowlane (Kontraktu). Brak opisania minimum 1 propozycji spowoduje odrzucenie oferty 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

c. Opis sposobu  zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu monitorowania postępu i jakości 

robót budowlanych - wymagane zobowiązanie Wykonawcy o wykonaniu wszystkich 

obowiązków nałożonych na Inżyniera Kontraktu w SIWZ oraz skrócony opis działań 

Wykonawcy zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ (Etap III-V); 

Brak załączenia do oferty zobowiązania Wykonawcy o wykonaniu wszystkich obowiązków 

nałożonych na Inżyniera Kontraktu w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – w 

przypadku wykonawców występujących wspólnie. 

 

XV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego (sekretariat) w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 w Warszawie w terminie do dnia 1 września 2014 r. do godziny 11:00. 

Godziny pracy Teatru: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17:00. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres Nowy Teatr, ul. Madalińskiego10/16, 02-513 Warszawa 

oraz opisane: 
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3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zamiarze wprowadzenia 

zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami 

wycofanymi nic będą otwierane. 

 

XVI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1 .  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie w  

d n i u  1  w r z e ś n i a  2 0 1 4  r .  o  g o d z i n i e  1 1 : 1 5  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z 

otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

XVII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

1. Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena 

podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wyrażoną w jednostkach pieniężnych i 

podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

  Nowy Teatr 

   ul. Madalińskiego 10/16  

   02-513 Warszawa 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa 

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 

10/16” 

 

Nie otwierać przed dniem 1 września 2014 r., godz. 11:00 
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związanych z wykonywaniem zamówienia, zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

2. Cena ryczałtowa podana w ofercie nie ulegnie zmianie w całym okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, chyba że inne postanowienie SIWZ mówi inaczej. 

3. W formularzu oferty należy podać w walucie polskiej wartość bez podatku VAT oraz cenę z 

podatkiem VAT za realizację całego zamówienia (cyfrowo i słownie), stawki podatku VAT.   

4. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 

5. Sposób w jaki wykonawca powinien obliczyć swoją cenę określa Załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można zmienić po 

upływie terminu otwarcia ofert. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

 

XVIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ  

  PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  

   KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. I Etap: 

1) Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w pkt. VIII SIWZ, dokonana 

będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów (pkt IX SIWZ). Wykonawca 

musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania 

wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań 

powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie: 

a.  oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę, w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp. 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz  

(z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 ustawy Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

2. II Etap:  

 

Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie wg następującego kryterium:  

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1 Cena 60 

2 Wybrane aspekty jakości świadczenia usługi Inżyniera 

Kontraktu 

40 

 

 

1) W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów - 60 pkt., otrzyma oferta tego Wykonawcy, 
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który zaproponował najniższą cenę brutto za realizację zamówienia, a każda następna 

odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: 

 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

--------------------------------------------  x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej  

cena oferty ocenianej  

 

2) W kryterium Wybrane aspekty jakości świadczenia usługi (40 pkt.) oferta zostanie 

oceniona na podstawie opisu działań podejmowanych przez Wykonawcę we wskazanych 

przez Zamawiającego etapach świadczonej usługi.  

 

a. Podkryterium 1: Znajomość ryzyk związanych z wykonaniem umowy o roboty 

budowlane (Kontraktu) w oparciu o Ogólne Warunki Kontraktu FIDIC dla 

robót projektowanych przez Zamawiającego (na podstawie wydania SIDIR 

określonego w OPZ) - opisanych szczegółowo i adekwatnie do celów 

Zamawiającego. Ocena dotyczy umiejętności alokacji ryzyk pomiędzy strony 

typowego kontraktu FIDIC, w oparciu o który będzie świadczona usługa przez 

Wykonawcę MCK Nowy Teatr oraz umiejętności stosowania przepisów dotyczących 

zmian umowy w zgodzie z ustawą Pzp w przypadku wystąpienia wybranych ryzyk. 

Maksymalnie 24 pkt.  

3 punkty - za każde (ponad wymagany w SIWZ opis minimum 3 ryzyk) opisane 

szczegółowo i adekwatnie do celów Zamawiającego ryzyko związane z wykonaniem 

Kontraktu. Za szczegółowe i adekwatne opisanie ryzyka Zamawiający uzna: nazwanie 

ryzyka, wskazanie klauzuli, która go opisuje, wskazanie strony lub stron, która/które 

to ryzyko przejmuje/ją zgodnie z Ogólnymi Warunkami Kontraktu FIDIC dla robót 

projektowanych przez Zamawiającego (na podstawie wydania SIDIR określonego w 

OPZ) w przypadku wystąpienia danego ryzyka. (UWAGA: Zamawiający przyzna 

punkty jedynie za niepowtarzające się ryzyka, np. dwa tożsame ryzyka będą liczone 

jako jedno). Pod pojęciem ryzyka Zamawiający rozumie opis okoliczności, która 

powoduje konieczność zmiany Kontraktu zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. 

 

b. Podkryterium 2: Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu 

niezmienności osób zaproponowanych w ofercie do pełnienia przyznanych im 

funkcji oraz ich zastępowalności  na czas np. urlopów, zwolnień lekarskich 

(czasowa nieobecność) – maksymalnie 6 pkt. 

3 punkty - za każdą propozycję działania Wykonawcy (ponad wymagany w SIWZ 

opis minimum 1 propozycji), które będzie podejmował i uzasadnienie wpływu tego 

działania na zapewnienie zachowania ciągłości pracy osób funkcyjnych lub 

zastępowalności w trakcie wykonania robót budowlanych przy realizacji umowy na 

roboty budowlane (UWAGA: Zamawiający przyzna punkty jedynie za niepowtarzalne 

propozycje działań np. dwa tożsame działania będą liczone jako jedno). 

 

c. Podkryterium 3: Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu 

monitorowania postępu i jakości robót budowlanych – maksymalnie 10 punktów. 

5 punktów – za każdą propozycję dodatkowych działań, wykraczających poza 

określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia Etap III-V, zawierającą określenie rodzaju działania i 

uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie zgodności postępu robót 

budowlanych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy MCK Nowy 

Teatr 

(UWAGA: Zamawiający przyzna punkty jedynie za niepowtarzalne propozycje 

działań np. dwa tożsame działania będą liczone jako jedno). 

 

W kryterium Cena ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W pozostałych kryteriach ocena będzie dokonana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
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Końcowa ocena będzie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej zostaną do siebie dodane, 

a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana 

oferta w danym kryterium. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie 

zostaną do siebie dodane. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

 

XIX.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone 

w art. 92 ust. pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej 

stronie internetowej: http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne oraz w swojej 

siedzibie na „Tablicy ogłoszeń". 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta oraz w przypadku, 

kiedy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zostanie odrzucona żadna oferta i nie 

wykluczony zostanie żaden wykonawca. 

 

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

 DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp, przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące 

wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać min.: oznaczenie stron 

(firma, nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji 

działalności gospodarczej, cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników 

konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, 

zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu 

gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy 

bez zgody Zamawiającego. 

2.  W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego należy dostarczyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców. 

 

XXI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

 WYKONANIA UMOWY.  

 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w Ofercie. 

 

 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE 

http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne
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DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 

OD WYKONAWCY, ABY  ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  TAKICH WARUNKACH.  

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w projekcie 

Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Zmiana umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie 

wobec czynności: 

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3. odrzucenia oferty odwołującego. 

 

XXIV. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w 

przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - 

w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Załączniki do SIWZ:  

 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia– Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Projekt umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ.  

4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp – Załącznik nr 3a do SIWZ.  

5. Wykaz usług – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. Formularz oferty – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ.  

8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ. 

9. Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia (dotyczy osób zdolnych do wykonania zamówienia) - Załącznik nr 8 

do SIWZ 

10. Pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia (dotyczy wiedzy i doświadczenia) - Załącznik nr 9 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 (dalej również OPZ) 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1. Definicje: 

1) Dokumentacja projektowa – oznacza opracowania projektowe stanowiące podstawę 

realizacji MCK Nowy Teatr w szczególności obejmujące projekty budowlane, wykonawcze, 

przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; 

2) Inżynier Kontraktu – oznacza Wykonawcę wybranego w trybie przetargu nieograniczonego 

na świadczenie niniejszej Usługi; 

3) MCK Nowy Teatr – inwestycja pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy 

Teatr”, którą Zamawiający zamierza zrealizować na nieruchomości położonej przy ul. 

Madalińskiego 10/16 w Warszawie, na działce o numerze ewidencyjnym 113 obr. 0111; 

zakres MCK Nowy Teatr określa Dokumentacja Projektowa oraz decyzja o pozwoleniu na 

budowę nr 409/B/2013 z dnia 12 września 2013 r., przy czym Zamawiający zastrzega, że 

zarówno Dokumentacja Projektowa, jak i pozwolenie na budowę mogą ulec zmianie w trakcie 

obowiązywania Umowy; 

4) Kontrakt – umowa o roboty budowlane, która zostanie zawarta przez Zamawiającego z 

Wykonawcą MCK Nowy Teatr, wyłonionym wskutek przeprowadzenia procedury 

zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz ewentualne umowy o roboty budowlane 

na zamówienia uzupełniające lub dodatkowe w związku z MCK Nowy Teatr, o ile zostaną 

zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą MCK Nowy Teatr; 

5) Projektant- autor/autorzy Dokumentacji projektowej lub projektant pełniący nadzór autorski 

nad realizacją Dokumentacji projektowej; 

6) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Inżynierem Kontraktu a Zamawiającym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania na świadczenie niniejszej Usługi, który to wzór umowy 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

7) Usługa - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 

10/16. 

8) Ustawa kc - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 

9) Ustawa prbud- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409). 

10) Ustawa pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 ze zm.). 

11) Wykonawca MCK Nowy Teatr – wykonawca realizujący Kontrakt. 

 

OBOWIĄZKI OGÓLNE: 

 

2. Zasady ogólne: 

1) Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia, określonego w ofercie, wykona Usługę na 

warunkach określonych w Umowie. 

2) Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Inżyniera Kontraktu nadzoru 

inwestorskiego  z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 36a ust. 3 Ustawy pzp. 

3) Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do: 

a. współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji Umowy, 

b. wykonywania swoich usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, 

zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem.  

c. kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym budowy MCK Nowy Teatr, w 

zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym na realizacją 

budowy, w szczególności w zakresie zgodności z Kontraktem, wymaganiami Ustawy 

prbud, Ustawy pzp i innymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi oraz stosownymi 
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regulacjami dla projektów finansowanych ze środków dotacyjnych z których korzysta 

Zamawiający. 

d. dążenia do polubownego rozwiązywania wszelkich kwestii spornych z Wykonawcą MCK 

Nowy Teatr i Projektantem. 

 

4) Kontrakt będzie wykonywany w oparciu o WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY 

dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego przygotowane i 

opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 

Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., czwarte wydanie angielsko – 

polskie niezmienione 2008 r. (wersja SIDIR). 

5) Inżynier Kontraktu będzie świadczył wszystkie czynności składające się na jego usługę w 

szczególności wynikające z Umowy, przepisów prawa, najlepszych praktyk oraz wynikające z 

Warunków Kontraktowych FIDIC, o których mowa w pkt 4, przy czym: 

a. Inżynier Kontraktu nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy MCK Nowy 

Teatr z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z 

Kontraktu; 

b. Inżynier Kontraktu nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części 

projektu, jakiegokolwiek Odcinka Robót innemu wykonawcy niż Wykonawca MCK 

Nowy Teatr; 

c. Inżynier Kontraktu jest uprawniony i zobowiązany do weryfikacji koncepcji, projektów, 

technologii i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr 

w zakresie przewidzianym Warunkami Kontraktu oraz zgłaszania do nich uwag i 

zastrzeżeń oraz następczej akceptacji prawidłowych wersji;  

d. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do bieżącego monitorowania prawidłowości 

Dokumentacji projektowej oraz sposobu realizacji robót budowlanych, analizowania 

dostrzeżonych błędów, oceny wpływu błędów na wykonanie Kontraktu i informowania 

Zamawiającego o ryzykach w zakresie terminowego, technicznego i finansowego 

wykonania Kontraktu oraz wyeliminowania dostrzeżonych ryzyk;  

e. Ponadto zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu Inżyniera Kontraktu jest 

zobowiązany do uzyskania każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

przed podjęciem działań wynikających w  szczególności z następujących klauzul tych 

Warunków Kontraktu:  

 klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

 klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

 klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

 klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

 klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  

 klauzula  8.11  [Przedłużone zawieszenie]  

 klauzula  9.2 [Opóźnione próby końcowe] 

 klauzula  10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]  

 klauzula  13  [Zmiany i korekty]  

 klauzula 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] 

 klauzula  17.4  [Następstwa Ryzyka Zamawiającego]  

 klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

3. Podwykonawcy: 

1) Inżynier Kontraktu może, wyłącznie na warunkach określonych w Umowie: 

a. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom; 

b. zrezygnować z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę . 

2) Zlecenie przez Inżyniera Kontraktu podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia 

wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wniosek o uzyskanie zgody na zatrudnienie podwykonawcy winien 
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zawierać opis dotychczasowego doświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że 

podwykonawca wykonał przynajmniej dwa zamówienia podobne zakresem do zlecanej mu 

części przedmiotu zamówienia. Do opisu należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie wskazanych w opisie doświadczenia prac. Brak wymaganego 

doświadczenia lub jego potwierdzenia może być powodem nieuzyskania zgody 

Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. Do zmiany podwykonawcy obowiązują 

ustalenia jak wyżej. 

3) W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  Ustawy 

pzp,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Ustawy pzp, Inżynier Kontraktu jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełniają je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na 

zmianę podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest przedstawienie przez 

Inżyniera Kontraktu wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców 

(lub innych dowodów) zmienianego podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez 

zmienianego podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres do dnia 

dokonania zmiany od Umowy. 

4) Za działania podwykonawców Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność jak za działania 

własne. 

5) Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Inżyniera 

Kontraktu, jego pracowników lub podwykonawców obowiązujących przepisów, zasad 

wiedzy technicznej i warunków Umowy. 

 

4. Kierownik Projektu: 

Inżynier Kontraktu wyznaczy osobę wskazaną w ofercie do pełnienia funkcji Kierownika 

Projektu, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie realizacją Kontaktu oraz Umowy i 

koordynację usług wykonywanych w ramach Umowy. Wszystkie dokumenty i opracowania 

realizowane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy muszą być zaakceptowane i podpisane 

przez Kierownika Projektu, przed ich przekazaniem Zamawiającemu. 

 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy:  

1) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zweryfikowania i przedłożenia do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowanego przez Wykonawcę 

MCK Nowy Teatr, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tego harmonogramu, przy czym 

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić, aby: 

a. harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał realizację MCK Nowy Teatr przy 

zachowaniu bieżącej pracy Zamawiającego; 

b. harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniał w niezbędnym zakresie wymagania 

wynikające z wewnętrznych procedur Zamawiającego oraz z procedur przewidzianych 

umowami dotacyjnymi na realizacje MCK Nowy Teatr; 

2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do stałego nadzoru nad aktualizacją przez Wykonawcę 

MCK Nowy Teatr harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

6. Opis procedur: 

1) Inżynier Kontraktu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, opracuje i przedłoży 

Zamawiającemu do zatwierdzenia opis procedur obowiązujących Inżyniera Kontraktu przy 

wykonywaniu zamówienia. 

2) Opis procedur powinien zawierać opis sposobu wyboru podwykonawców wraz z opisem 

monitorowania i kontroli powierzonej im części przedmiotu zamówienia, system przepływu 

informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego związany z obiegiem dokumentacji, 

prowadzeniem  narad koordynacyjnych, raportowaniem, rozliczeniem. Za stosowanie tego 

systemu będzie odpowiedzialny Kierownik Projektu. Opis procedur wymaga zatwierdzenia 
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przez Zamawiającego. 

 

7. Zakres działań Inżyniera Kontraktu: 

1. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad 

koordynacyjnych, technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie 

potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na tydzień. W spotkaniach tych powinni uczestniczyć obok 

Zamawiającego przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy MCK Nowy Teatr. Inżynier 

Kontraktu będzie dostarczał Zamawiającemu, w uzgodnionej formie i terminie, ale nie rzadziej niż 

raz na miesiąc Raporty o postępie prac obrazujące stan wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do terminowego realizowania ustaleń podjętych na 

spotkaniach koordynacyjnych. 

2. Inżynier Kontraktu będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, jeżeli 

takie będą miały miejsce. 

3. Inżynier Kontraktu będzie zobligowany do stałego konsultowania i świadczenia doradztwa 

technicznego Zamawiającemu w zakresie świadczonej Usługi. 

4. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu specjalistów realizującego 

przedmiot zamówienia i ustalenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi jego uczestnikami 

w sposób zapewniający wykonywanie powierzonych im czynności zgodnie z przepisami prawa i 

warunkami Umowy, w sposób niezależny i bezstronny. W ramach wynagrodzenia Zamawiający 

będzie wymagał zagwarantowania możliwości korzystania z usług innych specjalistów w 

szczególności w następujących dziedzinach: sieci zewnętrzne, geodezja, gospodarka zielenią, 

ochrona przeciwpożarowa, archeologia, konserwacja zabytków. Podczas nieobecności 

któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia 

lekarskiego, Inżynier Kontraktu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas ich 

nieobecności, tak by uniknąć opóźnienia w realizacji prac i robót budowlanych. Takie czasowe 

zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z opisem kwalifikacji, 

przedłożeniem kopii uprawnień, jeżeli są wymagane i CV proponowanych osób), do aprobaty 

Zamawiającego. Osoby zastępujące czasowo lub na stałe poszczególnych członków zespołu 

Inżyniera Kontraktu winny odpowiadać minimalnym kryteriom w zakresie doświadczenia 

zawodowego i posiadanych uprawnień określonych w SIWZ dla danej funkcji. 

5. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za organizację i koordynację realizacji MCK Nowy Teatr 

pod względem finansowym, organizacyjnym, technicznym. 

6. Inżynier Kontraktu  nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego ani dokonywania zmian w umowie z Wykonawcą MCK Nowy Teatr, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Inżynier Kontraktu jest obowiązany do niezwłocznego, nie później niż dwa dni od zaistnienia 

okoliczności,  informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych lub 

mogących mieć wpływ na przeszkody w terminowej realizacji MCK Nowy Teatr. 

8. Inżynier Kontraktu będzie opracowywał i przekazywał Zamawiającemu raporty z wykonanego 

zakresu  rzeczowo – finansowego MCK Nowy Teatr, zakończenia lub postępu prac i robót, 

zagrożeń, stanu BHP, oraz innych istotnych z punktu widzenia prowadzenia Kontraktu informacji 

mających wpływ na jej wykonanie. Zakres Raportów określono w pkt 15 OPZ. 

9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostosowania godzin swojej pracy do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego przyszłego Wykonawcy MCK Nowy Teatr.  

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie nadzór nad realizacją robót budowlanych i 

montażowych, a także bieżące rozliczanie zadania MCK Nowy Teatr. W szczególności Inżynier 

Kontraktu odpowiedzialny będzie za: 

 

a. pomoc w przygotowaniu postępowań dla zamówień uzupełniających i dodatkowych na roboty 

budowlane w szczególności w zakresie opiniowania przekazanej mu przez Zamawiającego 

dokumentacji postępowania ; 

b. pomoc w innych postępowaniach przetargowych dotyczących MCK Nowy Teatr, w 

szczególności w zakresie opiniowania przekazanej mu przez Zamawiającego całości 

dokumentacji przetargowej w tym SIWZ;  

c. uczestniczenie w komisjach przetargowych wraz z pomocą w udzielaniu odpowiedzi na 
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pytania do treści SIWZ; 

d. analizę, opiniowanie, rekomendowanie i weryfikacja pod względem formalnym i 

kompletności rysunków, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych 

dokumentów wykonawczych, specyfikacji, a także obliczeń, instrukcji sporządzonych przez 

Wykonawcę MCK Nowy Teatr w zakresie zgodności z Kontraktem; 

e. nadzór inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy prbud i innymi obowiązującymi przepisami; 

f. zatwierdzanie wszelkich materiałów budowlanych i instalacyjnych, przewidzianych przez 

Wykonawcę MCK Nowy Teatr i Projektanta do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, 

deklaracji zgodności, atestów, aprobat, itp. w celu niedopuszczenia do wbudowania 

materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce; 

g. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;  

h. sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem i sprawdzanie kompletności 

wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na urządzenia dostarczane zgodnie z Kontraktem;  

i. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, 

w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, 

podczas całego procesu realizacji inwestycji; 

j. przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, 

itp., niezbędnych do wykonania MCK Nowy Teatr ; 

k. dokonywanie bieżącej analizy kosztów inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego 

kwartału i trymestru; 

l. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych inwestycji pod względem merytorycznym i 

rachunkowym; 

m. bieżące, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, pisemne informowanie Zamawiającego w treści 

Raportu miesięcznego o postępie robót budowlanych z uwzględnieniem wskaźników 

fizycznych i finansowych; 

n. przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji MCK Nowy Teatr; 

o. przygotowanie materiałów do odbioru końcowego, powiadomienie wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji oraz dokonanie odbioru 

końcowego MCK Nowy Teatr , 

p. uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i 

uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie MCK Nowy Teatr; 

q. rozliczenie końcowe MCK Nowy Teatr; 

r. przekazanie użytkownikowi MCK Nowy Teatr wraz z kompletem niezbędnych dokumentów 

w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; 

s. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w 

sprawach wynikających z realizacji MCK Nowy Teatr, w granicach udzielonych 

pełnomocnictw; 

t. naliczanie i egzekwowanie kar umownych i/lub odszkodowań od Wykonawcy MCK Nowy 

Teatr oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu; 

u. archiwizację korespondencji i dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie 

kompletnym po zakończeniu MCK Nowy Teatr; 

v. wykonywanie wszelkich innych prac lub czynności, niewymienionych powyżej a 

zastrzeżonych, jako obowiązki Inżyniera Kontraktu w Kontrakcie zawartym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą MCK Nowy Teatr.  

 

OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje następujące etapy prac w ramach realizacji Usługi: 

8. Etap I - weryfikacja dokumentacji Wykonawcy MCK Nowy Teatr 

 

1) W toku realizacji Kontraktu do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie analiza, 

opiniowanie, rekomendowanie i weryfikacja pod względem formalnym i kompletności 



 

23 

 

rysunków, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów 

wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzonych przez wykonawcę MCK 

Nowy Teatr w zakresie zgodności z Kontraktem. 

2) Inżynier Kontraktu ma prawo odmówić zatwierdzenia w każdym przypadku, gdy stwierdzi, 

że jakikolwiek dokument przygotowany przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr lub Projektanta 

nie spełnia warunków przewidzianych Kontraktem, a jednocześnie zatwierdzenie przez 

Inżyniera Kontraktu nie skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Projektanta i 

Wykonawcy MCK Nowy Teatr, wynikających z Kontraktów zawartych przez nich z 

Zamawiającym. 

3) Inżynier Kontraktu sporządzi pisemne opinie i wskaże konieczne korekty tych dokumentów 

w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie 

ustalonym przez warunki Kontraktu.  

4) Jeżeli Inżynier Kontraktu wyda pozytywną opinię, będzie zobowiązany następnie zatwierdzić 

wymienione dokumenty w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 

Kontrakcie oraz poprawności technicznej, rachunkowej i formalno-prawnej.  

 

9. Etap II - obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie organizacji budowy 

 

1) Inżynier Kontraktu zawiadomi właściwy organ o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy pr bud. 

2) Inżynier Kontraktu wyznaczy w porozumieniu z Zamawiającym źródła poboru energii 

elektrycznej i wody, miejsce na składanie materiałów i urządzenie zaplecza budowy. 

Wykonawca MCK Nowy Teatr będzie pokrywał w ramach wynagrodzenia koszty zużytej 

energii elektrycznej, wody i usuwania ścieków związane z wykonywaniem budowy. 

3) Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Wykonawcą MCK Nowy Teatr opracuje instrukcję 

zarządzania budową w celu zapewnienia efektywnego nadzoru, w tym instrukcję obiegu 

dokumentów na budowie, częściowego rozliczania robót, zasad sporządzania dokumentacji 

fotograficznej, wzory dokumentów oraz sposobu ich przechowywania i archiwizacji, w tym 

określenie systemu numeracji, instrukcje działania nadzoru autorskiego i nadzoru 

inwestorskiego, zatwierdzania projektów, materiałów i wyrobów; instrukcje zapewnienia 

jakości. 

4) Inżynier Kontraktu będzie egzekwował od Wykonawcy MCK Nowy Teatr  zapewnienie 

należytej ochrony budowy oraz mienia na terenie budowy. 

5) Zamieszczanie na terenie budowy jakichkolwiek tablic reklamowych Inżyniera Kontraktu lub 

Wykonawcy MCK Nowy Teatr wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 

6) Inżynier Kontraktu będzie egzekwował od Wykonawcy MCK Nowy Teatr  zapewnienie 

bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległego terenu zaplecza budowy. 

7) Inżynier Kontraktu będzie egzekwował od Wykonawcy MCK Nowy Teatr  zapewnienie 

prawidłowej organizacji i zabezpieczenia robót budowlanych, zaplecza i terenu budowy, a 

także utrzymywania porządku na terenie budowy. 

8) Inżynier Kontraktu zapewni nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności Ustawy prbud. 

9) Inżynier Kontraktu będzie koordynował i egzekwował od Projektanta pełnienie nadzoru 

autorskiego, opracowywanie, przekazywanie, poprawianie lub uzupełnienie prac 

projektowych w trakcie realizacji robót budowlanych w przypadku ujawnienia wad tych prac 

w sposób niekolidujący z terminami wykonania robót budowlanych przewidzianymi w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy MCK Nowy Teatr. Nadzór autorski 

będzie zlecany przez Inżyniera Kontraktu każdorazowo za pisemną zgodą Zamawiającego. 

10) Inżynier Kontraktu będzie pisemnie informował Zamawiającego o konieczności zmiany 

zatwierdzonych prac projektowych, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub ich 

aktualizacji oraz opiniował wnioski Zamawiającego w tych sprawach. 

11) Inżynier Kontraktu w trakcie budowy będzie ujawniał i niezwłocznie informował 

Zamawiającego o występujących lub przewidywanych nieprawidłowościach, wydarzeniach 

lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na  roboty budowlane lub opóźnić ich 

wykonanie. Inżynier Kontraktu będzie monitorował postępy w realizacji MCK Nowy Teatr 



 

24 

 

zgodnie z pracami projektowymi, oraz zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-

finansowym Wykonawcy MCK Nowy Teatr. Zidentyfikuje także potencjalne obszary 

problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze. 

12) Inżynier Kontraktu zapewni, aby wszystkie osoby pełniące samodzielnie funkcje techniczne 

w budownictwie zatrudnione przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr posiadały uprawnienia 

wymagane przepisami do wykonywaniach tych funkcji. 

 

10. Etap III - obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie wykonywania robót budowlanych 

 

1) Inżynier Kontraktu przy udziale Zamawiającego przekaże teren budowy Wykonawcy MCK 

Nowy Teatr w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym tego 

wykonawcy.  

2) Po protokolarnym przejęciu terenu budowy na Wykonawcę MCK Nowy Teatr przechodzi z 

chwilą wydania nieruchomości odpowiedzialność za teren budowy i ryzyka związane z jego 

posiadaniem. Wykonawca MCK Nowy Teatr nie będzie mógł wykorzystywać terenu budowy 

na cel inny niż realizacja Kontraktu i będzie obowiązany zapewnić prowadzenie robót 

budowlanych z poszanowaniem interesów osób i podmiotów w sąsiedztwie wykonywanych 

robót. 

3) Inżynier Kontraktu zapewni uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, warunków, pozwoleń, 

decyzji itp. niezbędnych do realizacji robót. W przypadku, jeżeli obowiązujące przepisy 

nakładają obowiązek uzyskania wyżej wymienionych zgód, warunków, decyzji i pozwoleń 

itp. na właściciela nieruchomości, Inżynier Kontraktu wystąpi do Zamawiającego o 

udzielenie mu pełnomocnictwa szczególnego określając niezbędny jego zakres.  

4) Do obowiązków Inwestora będzie należało także: 

a. nadzór nad przygotowaniem przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, a także dopilnowanie jego aktualizacji w miarę postępu robót i 

uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego; 

b. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin ich zakończenia; 

c. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach; 

d. informowanie Zamawiającego o mogących wystąpić utrudnieniach w pracy zaplecza, 

ruchu pojazdów oraz przerw w dostawie mediów, spowodowanych prowadzonymi 

pracami budowlanymi; 

e. zapewnienie dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przy udziale 

właściwego inspektora nadzoru i Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru, o których 

mowa w pkt 1 Etap IV oraz informowanie na piśmie Zamawiającego z wyprzedzeniem o 

ich terminie ; 

f. dopilnowanie skompletowania przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr i przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania robót; 

g. przygotowanie dokumentów określonych przepisami budowlanymi do oddania MCK 

Nowy Teatr do użytkowania, zgłoszenie do użytkowania, zapewnienie udziału 

Zamawiającego w przekazaniu do użytkowania; 

h. zapewnienia udzielenia przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr odpowiednich gwarancji 

jakości na wykonane roboty i - na wyposażenie. 

 

11. Etap IV - nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych 

 

1) Inżynier Kontraktu ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach 

oraz Koordynatora inspektorów nadzoru - zgodnie z art. 27 Ustawy prbud. 

2) Inżynier Kontraktu zapewni stałą obecność na budowie w czasie prowadzenia robót 

budowlanych Koordynatora inspektorów nadzoru – Kierownika Projektu i minimum przez 4 

godziny dziennie obecności inspektorów branżowych w okresie, gdy roboty objęte ich branżą 

będą wykonywane. 
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3) Inżynier Kontraktu będzie prowadził nadzór budowy, w tym w szczególności kontrolę 

zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4) Inżynier Kontraktu dopilnuje zorganizowania zaplecza niezbędnego do wykonywania 

powierzonych przez Zamawiającego obowiązków w związku z realizacją robót. 

5) Inżynier Kontraktu dopilnuje, aby Wykonawca MCK Nowy Teatr przedłożył Inżynierowi 

Kontraktu w terminie 7 dni od daty podpisania Kontraktu umowę ubezpieczenia w związku z 

realizacją Kontraktu, polisy ubezpieczenia oraz dowody uiszczenia składek z tytułu tej 

umowy.  

6) Inżynier Kontraktu będzie zatwierdzał wszelkie materiały budowlane i instalacyjne, 

przewidziane przez Wykonawcę i Projektanta do wbudowania poprzez kontrolę jakości, 

deklaracji zgodności, atestów, aprobat, itp. w celu niedopuszczenia do wbudowania 

materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.  

7) Inżynier Kontraktu będzie kontrolował sposób składowania i przechowywania materiałów.  

8) Inżynier Kontraktu będzie sprawdzał zgodność dostaw urządzeń z Kontraktem i sprawdzanie 

kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na urządzenia dostarczane zgodnie z 

Kontraktem. Inżynier Kontraktu dopilnuje, aby użyty do wykonywania robót sprzęt posiadał 

ważne dopuszczenia do użytkowania, jeśli są wymagane, oraz ważne ubezpieczenia, 

podobnie jak obsługujące go osoby.  

9) Inżynier Kontraktu będzie kontrolował zachowanie należytego poziomu ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót.  

10) Inżynier Kontraktu będzie ponosił pełną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru nad 

bezpieczeństwem w rejonie prac budowlanych (a w szczególności: nadzór nad planem BIOZ, 

określanie sposobu należytego zabezpieczenia prac, przerywania prac mogących być 

przyczyną katastrofy, pożaru itp.). O wszelkich zagrożeniach Inżynier Kontraktu obowiązany 

będzie niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego. 

11) Inżynier Kontraktu dopilnuje, aby Wykonawca MCK Nowy Teatr przedłożył Inżynierowi 

Kontraktu w terminie 14 dni od daty wejścia w życie Kontraktu  Harmonogram rzeczowo – 

finansowy zgodny z warunkami Kontraktu oraz zgłosi do niego ewentualne zastrzeżenia w 

terminie i w trybie przewidzianym Kontraktem.  

12) Inżynier Kontraktu, jeśli będzie to konieczne zorganizuje badania jakości w instytucjach 

specjalistycznych, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego na koszt Zamawiającego.  

13) Inżynier Kontraktu będzie zatwierdzał przedstawione przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr 

metody wykonywania robót, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez tegoż.  

14) Inżynier Kontraktu będzie prowadził wszystkie działania związane z zatrudnianiem i 

zmianami, rozliczeniami, kontrolą zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawców i 

dalszych podwykonawców dostaw, usług i robót budowlanych na warunkach określonych w 

Kontrakcie. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie zatwierdzanie 

podwykonawców i dalszych podwykonawców proponowanych przez Wykonawcę MCK 

Nowy Teatr.  

15) Inżynier Kontraktu będzie dokonywał odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowego. Inżynier Kontraktu opracuje i wdroży system odbioru 

wykonywanych robót budowlanych z uwzględnieniem przekazania dokumentacji 

powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno - instalacyjnych, dostarczenia 

kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru. 

Opracowany system Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu celem zgłoszenia 

ewentualnych uwag. 

16) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy także organizowanie testów jakości robót, 

wyrobów i materiałów budowlanych przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, 

po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

17) Inżynier Kontraktu będzie wydawał Wykonawcy MCK Nowy Teatr polecenia dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 

dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem Przedsięwzięcia lub Pozwoleniem na 

budowę.  
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18) Inżynier Kontraktu będzie prowadził bieżącą kontrolę prawidłowości wykonywania i 

kompletności dokumentacji budowy Wykonawcy MCK Nowy Teatr.  

19) Inżynier Kontraktu obowiązany jest do kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika 

budowy oraz dokumentacji z nim związanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do 

obowiązku Inżyniera Kontraktu należy dokonywanie w dzienniku budowy wpisów 

dotyczących przebiegu robót budowlanych stwierdzających wszystkie okoliczności mające 

znaczenia dla oceny właściwego wykonywania robót budowlanych oraz potwierdzenie w 

dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości robót budowlanych do odbioru 

oraz należytym urządzeniu lub uporządkowaniu terenu budowy. 

20) Inżynier Kontraktu będzie pisemnie opiniował na żądanie Zamawiającego i w określonym 

przez Zamawiającego terminie zasadności przedłużenia terminu zakończenia Kontraktu wraz 

z analizą skutków finansowych i formalnych dla Kontraktu.  

21) Inżynier Kontraktu będzie pisemnie opiniował na żądanie Zamawiającego i w określonym 

przez Zamawiającego terminie zasadność zawieszenia i wznowienia robót wraz z analizą 

skutków finansowych i formalnych dla Kontraktu.  

22) Inżynier Kontraktu będzie wydawał polecenia Wykonawcy MCK Nowy Teatr w zakresie 

zawieszania całości lub części Robót w przypadkach określonych Kontraktem po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia wykonawcy MCK Nowy Teatr 

na wznowienie całości lub części robót w przypadkach przewidzianych w Kontrakcie, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

23) Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbywania badań i inspekcji w miejscach 

wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

24) Inżynier Kontraktu dopilnuje przedstawienia lub dostarczenia przez kierownika budowy 

próbek materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, 

atestów, dokumentów potwierdzających jakość materiału, wyrobu lub robót budowlanych w 

terminach wynikających z Kontraktu. 

25) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy dokumentowanie przebiegu robót, niezależnie 

od wpisów do dziennika budowy, metodą fotograficzną (cyfrową). Zdjęcia w formacie *.jpg 

będą szczegółowo opisane z automatycznym datowaniem i archiwizowane na nośniku 

elektronicznym. Zdjęcia stanowią załącznik do raportów z wykonywania robót budowlanych 

oraz protokołu odbioru robót budowlanych. Po odbiorze końcowym, Inżynier Kontraktu 

sporządzi album fotograficzny z opisem historii budowy w 2 egzemplarzach. 

 

12. Etap V - obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie odbiorów i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

1) Inżynier Kontraktu, przy udziale Wykonawcy MCK Nowy Teatr i tam, gdzie jest to 

konieczne Projektanta będzie uczestniczył przy testowaniu poszczególnych systemów 

instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z projektami i sprawdzenia ich 

wzajemnego współdziałania. 

2) Inżynier Kontraktu sprawdzi i potwierdzi gotowość robót budowlanych do odbioru. 

3) Inżynier Kontraktu uzgodni z Zamawiającym czy jest on zainteresowany udziałem w 

odbiorze robót i jeżeli tak powiadomi go o danym odbiorze robót. 

4) Inżynier Kontraktu określi roboty lub obowiązki, których wykonanie będzie wymagane do 

dokonania odbioru, w razie stwierdzenia, że roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru. 

5) Inżynier Kontraktu zapewni przygotowanie przed odbiorem dokumentów niezbędnych do 

odbioru, oraz sprawdzi ich prawidłowość i kompletność. 

6) Inżynier Kontraktu przygotuje dokumenty i wykona czynności konieczne do dokonania 

odbiorów częściowych i odbioru końcowego przez: 

a. potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbioru częściowego i odbioru 

końcowego MCK Nowy Teatr, 

b. zaakceptowanie dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 60 Ustawy prbud, 

przygotowanej przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr, w tym dopilnowanie 

skompletowania instrukcji użytkowania budynków, sieci i instalacji objętych budową 

MCK Teatr Nowy, dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty 
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gwarancyjne, instrukcje itp.), 

c. koordynowanie odbiorów specjalistycznych w szczególności Inspekcji Ochrony 

Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru 

Technicznego, opinii kominiarskich i innych wymaganych przepisami lub przez 

dostawców mediów, 

d. przekazanie Zamawiającemu  sprawdzonej, otrzymanej od Wykonawcy MCK Nowy Teatr 

dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni przed wyznaczoną datą dokonania 

odbioru końcowego MCK Nowy Teatr, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego 

oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową, łącznie z pomiarami geodezyjnymi 

naniesionymi na plany sytuacyjne, w formie ustalonej z Zamawiającym 

e. przeprowadzenie odbioru końcowego MCK Nowy Teatr wraz z zapewnieniem udziału w 

pracach komisji odbioru końcowego przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy MCK 

Nowy Teatr, 

f. sporządzenie protokołu odbioru końcowego MCK Nowy Teatr i wydanie Świadectwa 

Przejęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7) Inżynier Kontraktu będzie wyznaczał terminy odbiorów i powiadomi na piśmie 

Zamawiającego, o terminach planowanych odbiorów robót budowlanych: 

a. częściowych  – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, 

b. robót zanikających  i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 24 – godzinnym, 

c. końcowego – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, 

8) Do obowiązku Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie zawiadomienia o zakończeniu 

budowy, o którym mowa w art. 54, art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a Ustawy prbud i 

przekazania go właściwym organom. 

9) Do obowiązku Inżyniera Kontraktu należy uczestnictwo w obowiązkowej kontroli, o której 

mowa w art. 59 a Ustawy prbud. 

10) Do obowiązku Inżyniera Kontraktu należy założenie dla MCK Nowy Teatr „Książki 

Obiektu” lub jeżeli jest już prowadzona, aktualizacji zawartych w niej zapisów. 

11) Do obowiązku Inżyniera Kontraktu należy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

MCK Nowy Teatr na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. 

12) Do obowiązku Inżyniera Kontraktu należy przekazanie wykonanego MCK Nowy Teatr 

Zamawiającemu lub użytkownikowi wskazanemu przez Zamawiającego, niezwłocznie po 

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

13. Etap VI - obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie rozliczeń MCK Nowy Teatr 

  

1) Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za prowadzenie rozliczeń MCK Nowy Teatr łącznie 

z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, oraz przedkładanie Zamawiającemu faktur 

częściowych i końcowych w terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawcy MCK Nowy Teatr.  

2) Inżynier Kontraktu będzie przed każdą zapłatą faktury częściowej egzekwował od 

Wykonawcy MCK Nowy Teatr dostarczenia dowodów dokonania należnych płatności 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostaw, usług i robot 

budowlanych na zasadach określonych w Kontrakcie. Inżynier Kontraktu będzie sprawdzał 

poprawność faktur Wykonawcy MCK Nowy Teatr pod kątem przedmiotowym, 

rachunkowym i formalno-prawnym, opisywał oraz rekomendował je w formie pisemnej do 

zapłaty. 

3) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy także weryfikowanie i akceptowanie w imieniu 

Zamawiającego wszelkich wniosków o zmianę Wykonawcy MCK Nowy Teatr po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Zamawiającego w zakresie ich zgodności z Kontraktem i 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami o 

zamówieniach publicznych. 

4) Inżynier Kontraktu będzie przygotowywał pod względem przedmiotowym, finansowym i 

formalno-prawnym zlecenia usunięcia wad, jeżeli Wykonawca MCK Nowy Teatr nie usunie 

wad w terminie (prowadzenie wykonania zastępczego), zgodnie z przepisami o 

zamówieniach publicznych.  
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5) Inżynier Kontraktu przygotowanie sprawozdanie o stanie wykonanych działań, zawierające 

spis wykonanych czynności, a także spis dokumentów koniecznych do prawidłowego 

zakończenia Kontraktu i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, w 

terminie podanym przez Zamawiającego.  

6) Inżynier Kontraktu, w przypadku decyzji Zamawiającego o dokonaniu zmian, opracuje i 

przedłoży Zamawiającemu kalkulację kosztów zmiany zgodnie z warunkami Kontraktu wraz 

z uzasadnieniem. Kalkulacja kosztów zmiany winna zostać sporządzona w oparciu o 

wskaźniki cenowe wynikające z oferty Wykonawcy MCK Nowy Teatr. Uzasadnienie winno 

zawierać informacje nt. wpływu zmiany na termin zakończenia robót budowlanych i koszty 

eksploatacji MCK Nowy Teatr. 

7) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy także końcowe rozliczenie MCK Nowy Teatr 

wraz z przygotowaniem danych do wystawienia not OT. 

 

14. Ubezpieczenia i zabezpieczenia Kontraktu 

 

1) Postanowienia ogólne: 

a. Inżynier Kontraktu zapewni, aby Wykonawca MCK Nowy Teatr ubezpieczył roboty 

budowlane w zakresie określonym w zawartym z nim Kontrakcie i utrzymywał opłaconą 

polisę przez cały okres trwania Kontraktu. 

b. Inżynier Kontraktu zapewni wniesienie przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w zakresie określonym w zawartym z 

nim Kontrakcie. 

c. Inżynier Kontraktu odpowiada za to, aby dokumenty gwarancji jakości wystawione przez 

Wykonawcę MCK Nowy Teatr zabezpieczały interes Zamawiającego w okresie gwarancji 

jakości zgodnie z zawartym z tym wykonawcą Kontraktem. 

 

15. Raporty 

Postanowienia ogólne: 

1) Przygotowywanie i okresowe przedstawianie Zamawiającemu raportów i sprawozdań z 

wykonania Kontraktu:  

a. Raport początkowy – w terminie 30 dni od dnia podpisania Kontraktu pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą MCK Nowy Teatr;  

b. Raporty miesięczne z postępu prac – sporządzane co miesiąc i przedkładane 

Zamawiającemu do 5 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego lub na pisemne żądanie 

Zamawiającego w innym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  

c. Raport końcowy – sporządzony i dostarczony nie później niż 15 dni od dnia uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

2) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia spotkania, na którym Inżynier Kontraktu 

przedstawił i szczegółowo omówił dany Raport powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu 

lub odrzuceniu Raportu, podając uzasadnienie.  

3) W przypadku odrzucenia danego Raportu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w terminie 7 

dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odrzuceniu Raportu przedstawić 

zmieniony Raport, uwzględniający uwagi i zalecenia Zamawiającego. Zmieniony Raport 

traktuje się jak nowy Raport.  

4) Jeżeli Zamawiający nie przedstawi oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu danego Raportu 

w terminie 10 dni roboczych od dnia spotkania, na którym Inżynier Kontraktu przedstawił i 

szczegółowo omówił dany Raport, Raport uważa się za przyjęty bez uwag.  

5) Inżynier Kontraktu będzie sporządzał Raporty, o których mowa w pkt 1 powyżej w czasie 

trwania Umowy w zakresie określonym poniżej: 

a. Raport początkowy: 

Raport początkowy będzie zawierał wszystkie opracowania i procedury do wykonania, do 

opracowania których Inżynier Kontraktu został zobowiązany w Umowie. Ponadto Raport 

otwarcia winien zawierać komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności, 

jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy, identyfikację ryzyk i potencjalne 

problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich 
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rozwiązania. 

b. Raporty miesięczne z postępu prac: 

Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji robót budowlanych będzie sporządzał Raporty z 

postępu prac.  

Raport miesięczny z postępu prac będzie zawierał: 

 opis postępu robót wraz z określeniem procentowego zaawansowania robót od początku 

budowy i w okresie danego miesiąca objętego raportem, zaangażowanie sił i środków 

Wykonawcy MCK Nowy Teatr, 

 wysokość wynagrodzenia Wykonawcy MCK Nowy Teatr w danym miesiącu, 

 postęp prac i/lub robót i płatności za obowiązki, prace i/lub roboty w każdym miesiącu 

narastająco 

 plan obowiązków, prac i/lub robót i płatności na kolejny miesiąc, 

 graficzne przedstawienie postępu wykonania MCK Nowy Teatr w powiązaniu z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

 fotografie dokumentujące postęp robót, 

 informacje nt. powstałych problemów technicznych, terminowych, innych, propozycje 

rozwiązania tych problemów, 

 informacje o zmianach z wartością zmian, 

 aktualne szacunki kosztu końcowego na danym etapie trwania Kontraktu na wykonanie MCK 

Nowy Teatr. 

 

c. Raport końcowy: 

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy w terminie 30 dni od oddania 

MCK Nowy Teatr do użytkowania zawierający: 

 Wstęp 

 Krótki opis MCK Nowy Teatr 

 Działania Zamawiającego przed rozpoczęciem Umowy 

 Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej 

 Zmiany projektowe w trakcie realizacji, jeżeli były 

 Organizację i zarządzanie realizacją MCK Nowy Teatr:  

 Powołane osoby do pełnienia funkcji przewidzianych w Umowie 

 Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu 

 Zmiany osób i podwykonawców. 

 Wykonawstwo robót: 

- Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót  

- Osiągnięta jakość robót w zgodności z dokumentacja projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

- Przyczyny wystąpienia wad, jeżeli wystąpiły 

- Podwykonawcy Wykonawcy MCK Nowy Teatr i ich zmiany 

- Przypadki bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

lub/i przekazania środków do depozytu. 

 Sprawy finansowe: 

- Przyczyny zmiany ceny oferty, jeżeli były 

- Analiza płatności 

- Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanej MCK Nowy Teatr 

 Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Umowy Inżyniera Kontraktu dotyczące: 

- Czasu trwania Umowy  

- Technologii robót  

- Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 

 Załączniki: 

- Dokumentacja z realizacji Umowy,  

- Dokumentacja fotograficzna budowy. 
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W przypadku udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy MCK Nowy Teatr zamówień 

uzupełniających lub dodatkowych raporty będą uzupełniane o odpowiednie do zakresu tych zamówień 

informacje dotyczące ich realizacji. 

  

Każdy z powyższych Raportów Inżynier Kontraktu sporządzi i przekaże Zamawiającemu w 2 

egzemplarzach na piśmie i 1 egzemplarzu na płycie CD w formacie *.doc, *.pdf. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLCZNEGO  
NA USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU nr ................/….- PROJEKT 

zawarta w dniu .............  r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, 

zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy prowadzonym przez Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawa pod nr RIA/113/85 (kopia RIA stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), NIP: 

521 346 82 44; REGON: 141245324, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

a) …………………… –  Dyrektor Naczelną,  

b) …………………… –  Główną Księgową 

 

a 

osoba prawna: 

.................................................................. z siedzibą w .............................,  

ul. ................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

................................. pod nr KRS ................... (kopia odpisu KRS stanowi załącznik do oferty 

Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy), NIP................, Regon  …............., zwaną dalej 

Inżynierem Kontraktu, reprezentowaną przez: 

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

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy odpisie 

KRS są aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie 

ustało, w szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji /w razie reprezentacji przez 

pełnomocnika: a pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie 

zostały odwołane ani nie wygasły. 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne uzyskanie 

zgody jakiegokolwiek organu Wykonawcy lub osoby trzeciej /ewentualnie, w razie gdy uzyskanie 

zgody jest konieczne, opis wyrażonej zgody (np. uchwały), która stanowi Załącznik Nr __ do Umowy,  

 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 

........................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................... w ..................... pod 

adresem: ................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr ................ (wydruk z CEIDG stanowi załącznik do 

oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy), NIP................, Regon  …............., 

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu* 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) została 

zawarta Umowa o poniższej treści. 

 

 

§ 1 

[słowniczek – definicje] 

Słowom i wyrażeniom użytym w Umowie z wielkiej litery należy przypisywać znaczenie wynikające 

ze standardowych Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
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projektowanych przez Zamawiającego, wydanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów (FIDIC) , chyba że poniższe definicje stanowią inaczej: 

4. Dokumentacja projektowa – oznacza opracowania projektowe stanowiące podstawę realizacji 

MCK Nowy Teatr, w szczególności obejmujące projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

5. Wykonawca MCK Nowy Teatr – wykonawca realizujący Kontrakt; 

6. MCK Nowy Teatr – inwestycja pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy 

Teatr”, którą Zamawiający zamierza zrealizować na nieruchomości położonej przy ul. 

Madalińskiego 10/16 w Warszawie, na działce o numerze ewidencyjnym [_]; zakres MCK Nowy 

Teatr określa Dokumentacja projektowa oraz decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia [_], przy 

czym Zamawiający zastrzega, że zarówno Dokumentacja projektowa, jak i pozwolenie na budowę 

mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy; 

7. Kontrakt – umowa o roboty budowlane, która zostanie zawarta przez Zamawiającego z 

Wykonawcą MCK Nowy Teatr, wyłonionym wskutek przeprowadzenia procedury zamówienia 

publicznego na roboty budowlane oraz ewentualne umowy o roboty budowlane na zamówienia 

uzupełniające lub dodatkowe w związku z MCK Nowy Teatr, o ile zostaną zawarte pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą MCK Nowy Teatr; 

8. Ustawa kc – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121); 

9. Ustawa prbud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 

z późn. zm.); 

10. Ustawa pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r.,poz 907 z późn. zm.); 

11. Projektant – autor/autorzy Dokumentacji projektowej lub projektant pełniący nadzór autorski nad 

realizacją Dokumentacji projektowej; 

12. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia [_] na wykonanie usługi 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa 

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16”; 

13. Oferta – oferta z dnia [_] złożona przez Inżyniera Kontraktu w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

14. Umowa – niniejsza umowa. 

 

§ 2 

[oświadczenia Stron] 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy 

usługi polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu, a w szczególności zarządzaniu 

procesem inwestycyjnym, w tym wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, a także: 

1) dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, pozwalającymi na wykonanie swoich 

zobowiązań, wynikających z Umowy; 

2) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza dalej, że zapewni, aby osoby, którymi posługuje się przy 

wykonaniu usług będących przedmiotem Umowy dysponowały odpowiednimi uprawnieniami, 

zgodnie z przepisami prawa, warunkami SIWZ które stanowią Załącznik nr 3 do Umowy oraz 

Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu z dnia [_], stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że zamierza: 

1) zawrzeć Kontrakt w przybliżonym, przewidywanym terminie: wrzesień 2014 roku; 

2) rozpocząć wykonanie robót budowlanych w ramach MCK Nowy Teatr w przybliżonym, 

przewidywanym terminie do 7 dni od dnia zawarcia Kontraktu; 

3) uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie do 31 sierpnia 2015 r., przy czym termin 

ten może ulec wydłużeniu; 

4) dokonać końcowego rozliczenia MCK Nowy Teatr w przybliżonym, przewidywanym 

terminie do dnia 30 września 2015 roku, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu; 

4. Wskazane w ust. 3 powyżej terminy mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś faktyczny okres 

realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu zależy od rzeczywistej długości prowadzenia robót 

budowlanych. 
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5. Zamawiający informuje, że Kontrakt będzie oparty o aktualne na dzień zawarcia Kontraktu 

standardowe Warunki Kontraktowe wydane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-

1000 Lausanne 12, Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., czwarte wydanie 

angielsko – polskie niezmienione 2008 r. (wersja SIDIR). 

 

§ 3 

[przedmiot Umowy] 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na pełnieniu na rzecz 

Zamawiającego funkcji Inżyniera Kontraktu MCK Nowy Teatr, na warunkach określonych w 

SIWZ, Ofercie i Umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności będzie 

kompleksowo zarządzał procesem inwestycyjnym budowy MCK Nowy Teatr – w zakresie 

technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad realizacją robót budowlanych, a 

zwłaszcza w zakresie zgodności z Kontraktem, wymaganiami Ustawy prbud, Ustawy pzp i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz stosownymi regulacjami dla 

projektów finansowanych ze środków dotacyjnych, o których mowa w pkt. III.1 SIWZ (dalej: 

„Usługi”). 

2. Inżynier zobowiązuje się do:  

1) świadczenia Usług w ścisłej współpracy z Zamawiającym przez cały okres trwania 

Umowy, w szczególności niezwłocznego dostosowywania świadczonej  Usług do 

bieżących potrzeb, wymogów i wytycznych Zamawiającego, w tym przekazywanych w 

ramach narad technicznych, innych spotkań i bieżących konsultacji Stron; 

2) świadczenia Usług z należytą starannością, dbałością oraz efektywnością, zgodnie z 

najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem; 

3) dążenia do polubownego rozwiązywania wszelkich kwestii spornych z wykonawcą MCK 

Nowy Teatr i Projektantem; 

4) świadczenia Usług w zakresie nadzoru inwestorskiego bez udziału podwykonawców, z 

zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 36a ust. 3 Ustawy pzp. 

3. Zobowiązania Inżyniera Kontraktu, wchodzące w zakres Usług, zostały szczegółowo określone w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Inżynier Kontraktu 

zobowiązuje się do wykonania wszystkich Usług wymienionych w ww. Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że poza Usługami szczegółowo wymienionymi 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, do zobowiązań Inżyniera Kontraktu należą także wszelkie inne 

czynności konieczne do prawidłowego wykonania Usług.  

4. Inżynier Kontraktu zapewni przez cały okres realizacji MCK Nowy Teatr zespół składający się co 

najmniej z następujących osób: 

1) Kierownik Projektu – osoba wskazana w Ofercie, która będzie odpowiedzialna za 

zarządzanie wykonaniem Usług oraz kontakty z Zamawiającym; wszystkie dokumenty i 

opracowania wykonywane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy muszą zostać 

zaakceptowane i podpisane prze Kierownika Projektu przed ich przekazaniem 

Zamawiającemu; 

2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach zgodnie z SIWZ i Ofertą; 

3) specjalista ds. rozliczeń, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie rozliczenia 

środków trwałych związanych z realizacją MCK Nowy Teatr; 

4) w razie potrzeby – inni specjaliści, w szczególności w następujących dziedzinach: sieci 

zewnętrzne, geodezja, gospodarka zielenią, ochrona przeciwpożarowa, archeologia, 

konserwacja zabytków. 

 

§ 4 

[podwykonawcy] 

1. Inżynier Kontraktu jest uprawniony, wyłącznie jednak na warunkach określonych w niniejszym 

paragrafie: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom,  

2) zrezygnować z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 

2. Zlecenie przez Inżyniera Kontraktu każdemu podwykonawcy wykonania części Usług  wymaga 
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uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wniosek o uzyskanie zgody na zlecenie części Usług podwykonawcy powinien 

zawierać opis dotychczasowego doświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że 

podwykonawca wykonał przynajmniej dwa zamówienia podobne zakresem do zlecanej mu części 

Usług. Do opisu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w 

opisie doświadczenia prac. Brak wymaganego doświadczenia lub jego potwierdzenia może być 

powodem nieuzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. Powyższe zasady 

stosuje się odpowiednio do zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Inżynier Kontraktu powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  Ustawy pzp,  w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy 

pzp, Inżynier Kontraktu jest obowiązany: 

1) wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

2) przedstawić Zamawiającemu wszystkie oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców zmienianego podwykonawcy (lub inne dowody w formie pisemnej) 

potwierdzające zapłatę przez zmienianego podwykonawcę należnego im całego 

wynagrodzenia za wykonany zakres Usług do dnia dokonania zmiany podwykonawcy. 

4. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, 

jak za działania własne. 

 

§ 5 

 [dalsze zobowiązania Inżyniera Kontraktu] 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do efektywnego zarządzania realizacją MCK Nowy Teatr, w 

sposób umożliwiający Zamawiającemu kontrolę i rejestrację postępów robót budowlanych, 

kontrolę kosztów i finansowania, rejestrację zmian i kontrolę ewentualnych roszczeń finansowych 

Wykonawcy MCK Nowy Teatr. 

2. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, 

którymi posługuje się przy wykonaniu Usług, jak za działania własne.  

3. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z 

jakiegokolwiek naruszenia przez Inżyniera Kontraktu, jego pracowników, podwykonawców lub 

innych osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, obowiązujących przepisów, zasad 

wiedzy technicznej i warunków Umowy. W szczególności, w razie, gdyby jakakolwiek osoba 

trzecia wystąpiła wobec Zamawiającego z wyżej opisanym roszczeniem, Inżynier Kontraktu 

zobowiązuje się do zaspokojenia roszczenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 

świadczenia z tego tytułu, a także do wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w 

związku z roszczeniem i do pokrycia lub zwrócenia Zamawiającemu wszystkich uzasadnionych 

kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych w wyniku skierowania przeciwko 

Zamawiającemu takiego roszczenia. W przypadku dochodzenia w/w roszczeń na drodze sądowej 

przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do 

przystąpienia do procesu po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu 

zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż [_] zł (słownie: [_] złotych). Umowa 

ubezpieczenia będzie zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach 

koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń. Inżynier 

Kontraktu przedłoży Zamawiającemu każdorazowo po przedłużeniu lub zmianie umowy 

ubezpieczenia, o której mowa powyżej, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ww. 

zdarzenia, kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem 

uregulowania składki. 

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 

1) zweryfikowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-
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finansowego przygotowanego przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr, w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania tego harmonogramu, przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 

zapewnić, aby: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał realizację MCK Nowy Teatr przy 

zachowaniu bieżącej pracy Zamawiającego; 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniał w niezbędnym zakresie wymagania 

wynikające z wewnętrznych procedur Zamawiającego oraz z procedur przewidzianych 

umowami dotacyjnymi na realizacje MCK Nowy Teatr; 

2) stałego nadzoru nad aktualizacją przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr harmonogramu 

rzeczowo-finansowego.  

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do opracowania, w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy, opisu procedur obowiązujących Inżyniera Kontraktu podczas świadczenia Usług i 

przedłożenia go Zamawiającemu do zatwierdzenia, przy czym: 

1) opis procedur powinien zawierać opis sposobu wyboru podwykonawców wraz z opisem 

monitorowania i kontroli powierzonej im części przedmiotu zamówienia, system przepływu 

informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowanego związany z obiegiem dokumentacji, 

prowadzeniem narad koordynacyjnych, raportowaniem, rozliczeniem; 

2) za stosowanie opisanego systemu procedur będzie odpowiedzialny Kierownik Projektu. 

7. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny w szczególności za wyegzekwowanie od Wykonawcy 

MCK Nowy Teatr i kontrolowanie dopełnienia następujących obowiązków: 

1) ubezpieczenia przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr robót budowlanych w zakresie 

określonym w zawartym z nim Kontrakcie i utrzymywania opłaconej polisy przez cały okres 

trwania Kontraktu; 

2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w zakresie określonym w 

Kontrakcie; 

3) wystawienia dokumentów gwarancji w sposób zabezpieczający interes Zamawiającego, 

zgodnie z Kontraktem. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzenia i doręczenia Zamawiającemu raportów (w 

tym raportu początkowego, raportów miesięcznych o postępie prac i raportu końcowego) zgodnie 

z punktem 15 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, przy czym 

raporty podlegają przyjęciu przez Zamawiającego zgodnie z ww. punktem 15 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia.  

 

§ 6 

[zobowiązania Zamawiającego] 

1. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Inżynierem Kontraktu w celu należytego 

wykonania przez niego Usług, w tym przekazania Inżynierowi Kontraktu wszelkiej Dokumentacji 

projektowej niezbędnej do wykonania Umowy, będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorach robót 

budowlanych dokonywanych przez Inżyniera Kontraktu.  

3. Zamawiający zapewni Inżynierowi Kontraktu nieodpłatnie pomieszczenia w swojej siedzibie, w 

celu świadczenia Usługi i odbywania narad technicznych. 

 

§ 7 

[wynagrodzenie] 

1. Za należyte wykonanie Usług, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: 

netto: [_] zł (słownie: [_] złotych), 

podatek VAT: [_] zł (słownie [_] złotych)  

brutto: [_] zł (słownie: [_] złotych). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składają się:  

1) wynagrodzenie za świadczenie przez Inżyniera Kontraktu Usług w okresie wykonywania 

robót budowlanych do zgłoszenia MCK Nowy Teatr do odbioru – w wysokości 80% 

całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, tj. kwoty [_] zł (słownie: 

[_] złotych) netto; 
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2) wynagrodzenie za świadczenie przez Inżyniera Kontraktu w okresie odbioru końcowego 

do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w wysokości 10% całkowitej kwoty 

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, tj. kwoty [_] zł (słownie: [_] złotych) netto; 

3) wynagrodzenie za rozliczenie końcowe MCK Nowy Teatr wraz z raportem końcowym – 

w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, tj. 

kwoty [_] zł (słownie: [_] złotych) netto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 powyżej, zostanie zapłacone Inżynierowi 

Kontraktu w następujący sposób: 

1) 80% wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt. 1 powyżej, tj. kwota [_] zł (słownie: [_] 

złotych) netto – płatne w miesięcznych ratach aż do wyczerpania ww. kwoty, przy czym 

wysokość każdej raty zostanie obliczona jako iloczyn wynagrodzenia określonego w ust. 2 

pkt. 1 powyżej oraz procentu wykonanych przez Wykonawcę MCK Nowy Teatr robót w 

danym miesiącu kalendarzowym (bez wliczania wartości ewentualnych zamówień 

uzupełniających lub dodatkowych lub zmian wynikających z zawarcia aneksu do 

Kontraktu); przy czym każda rata będzie płatna Inżynierowi Kontraktu na podstawie: 

a) przyjętego przez Zamawiającego raportu miesięcznego z postępu prac; 

b) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT; 

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 

40 dni od dnia otrzymania faktury VAT; 

2) pozostałe 20% wynagrodzenia – płatne po przyjęciu przez Zamawiającego ostatniego 

raportu miesięcznego o postępie prac, na podstawie: 

a) przyjętego przez Zamawiającego ostatniego raportu miesięcznego z postępu prac; 

b) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT, 

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 

40 dni od dnia otrzymania faktury VAT.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 powyżej, zostanie zapłacone Inżynierowi 

Kontraktu na podstawie: 

1) doręczonej Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

2) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT,   

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 40 dni od 

dnia otrzymania faktury VAT. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 powyżej, zostanie zapłacone Inżynierowi 

Kontraktu na podstawie: 

1) przyjętego przez Zamawiającego raportu końcowego; 

2) oraz prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT,  

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze, w terminie 40 dni od 

dnia otrzymania faktury VAT. 

6. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do wystawienia kolejnych faktur VAT najwcześniej w dniu, w 

którym Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń dany raport przedstawiony mu przez Inżyniera 

Kontraktu (w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt. 1 i 3 powyżej), albo w którym 

Inżynier Kontraktu doręczył Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku 

wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt. 2 powyżej). 

7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia 

przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu.  

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. Faktury dla Wykonawcy należy wystawiać z 

uwzględnieniem następujących danych:  

Nowy Teatr,  

ul. Madalińskiego 10/16,  

02-513 Warszawa, 

NIP: 521 346 82 44  

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 

10. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu za 

wykonanie wszystkich Usług będących przedmiotem Umowy i pokrywa wszystkie koszty, jakie 

poniesie Inżynier Kontraktu w związku z wykonaniem Usług, w tym koszty wynikające z 

organizowanych narad i spotkań, koszty przesyłek i usług kurierskich, podróży itd.  
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§ 8 

[odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu wobec Zamawiającego; kary umowne] 

1. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonanie Usług przez Inżyniera Kontraktu. 

2. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 – 8 poniżej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

któregokolwiek z zobowiązań Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy w terminie 

przewidzianym dla tej czynności w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiającego na 

podstawie Umowy, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu za każde takie niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa pkt. 15 ppkt. 1 

lit. c) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. nie doręczenia 

raportu końcowego w terminie tam wskazanym, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 11 

ppkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. nieobecności 

każdego z inspektorów nadzoru w pełnym wymaganym wymiarze, Inżynier Kontraktu zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy 

stwierdzony taki przypadek, przy czym dla każdego z inspektorów kara liczona będzie odrębnie. 

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 

7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. nie powiadomienia 

Zamawiającego o nieprawidłowościach w terminie tam wskazanym, Inżynier Kontraktu zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 4 

zd. 2 Umowy, tj. nie przedłożenia Zamawiającemu każdorazowo po przedłużeniu lub zmianie 

umowy ubezpieczenia, w terminie tam wskazanym, kopii polisy poświadczonej za zgodność z 

oryginałem wraz z potwierdzeniem uregulowania składki, Inżynier Kontraktu zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 11 ust. 2 

pkt 1 i 2 Umowy, tj. odmowy wydłużenia okresu związania niniejsza Umową, odmowy 

świadczenia Usługi lub faktycznego uchylania się od świadczenia Usługi w wydłużonym okresie 

trwania Kontraktu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu Usługi.  

8. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie 

Inżyniera Kontraktu lub w razie wypowiedzenia Umowy przez Inżyniera Kontraktu z powodów, 

za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

9. Zapłata każdej kary umownej nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia roszczeń 

przewyższających wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych. 

10. Termin zapłaty każdej kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Inżynierowi 

Kontraktu wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może 

żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

11. Zapłata kary umownej przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z wykonania 

jego zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 9 

[zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Zamawiający oświadcza, że Inżynier Kontraktu przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego zawarcia Umowy na zasadach określonych w przepisach Ustawy pzp 

na kwotę równą 10% Ceny ofertowej brutto.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Inżyniera 

Kontraktu o zapłatę kar umownych.  

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Inżynier Kontraktu. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w całym okresie wykonywania Umowy. Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną. 

6. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Inżyniera Kontraktu w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnego wezwania do zapłaty. 

7. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Jeżeli Inżynier Kontraktu w terminie określonym powyżej nie przedłoży 

Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na 

jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Inżyniera Kontraktu 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenie.  

 

§ 10 

 [okres obowiązywania Umowy, wypowiedzenie Umowy] 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres potrzebny do całkowitego i należytego wykonania Usług przez 

Inżyniera Kontraktu, tj. na cały okres realizacji MCK Nowy Teatr, aż do dnia przyjęcia przez 

Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń raportu końcowego, o którym mowa w pkt. 15 ppkt. 1 lit. 

c) Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, jednak nie później niż 

do dnia 30 września 2015 r. 

3. W razie wydłużenia okresu obowiązywania Kontraktu lub wydłużenia terminu wykonania robót 

budowlanych, o czym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1 i 2 Umowy, Inżynier Kontraktu nie jest 

uprawniony do odmowy realizacji Usługi w wydłużonym okresie trwania Kontraktu lub 

wydłużonym okresie wykonania robót budowlanych.  

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

wynikające z Umowy, Zamawiający może wezwać Inżyniera Kontraktu do wykonania lub 

należytego wykonania jego zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może Umowę wypowiedzieć ze 

skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie rezygnacji z realizacji 

MCK Nowy Teatr z jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi wypowiedzenie Umowy z ważnego 

powodu. 

6. W terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Inżynier Kontraktu 

sporządzi i doręczy Zamawiającemu raport z wykonania Kontraktu za okres do dnia 

wypowiedzenia Umowy. 

 

§ 11 

[zmiany Umowy] 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

mogą być dokonane w granicach określonych zapisem art. 144 ust. 1 Ustawy pzp. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy względem oferty Wykonawcy w 

przypadku: 

1) zmiany terminu wykonania robót budowlanych objętych Kontraktem lub zmiany okresu 

obowiązywania Kontraktu – w ten sposób, że termin wykonania Umowy zostanie zmieniony, 

tj. odpowiednio wydłużony lub skrócony stosownie do zmiany terminu wykonania robót 

budowlanych objętych Kontraktem lub do zmiany okresu obowiązywania Kontraktu, przy 

czym Inżynier Kontraktu nie może odmówić realizacji Usługi w wydłużonym okresie trwania 

Kontraktu; 

2) zmiany terminu wykonania robót budowlanych w związku zmianą wykonawcy MCK Nowy 

Teatr – w ten sposób, że termin wykonania Umowy zostanie zmieniony stosownie do nowego 

terminu wykonania robót budowlanych objętych nowym Kontraktem, przy czym Inżynier 

Kontraktu nie może odmówić realizacji Usługi w okresie obowiązywania nowego Kontraktu; 

3) zmiany stawki podatku VAT – w ten sposób, że wynagrodzenie netto określone Umową nie 

ulegnie zmianie, zaś wysokość należnego podatku VAT ulegnie zmianie zgodnie z treścią 

obowiązujących przepisów prawa, wobec czego wynagrodzenie brutto również ulegnie 

zmianie odpowiednio do zmiany należnego podatku VAT; 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, powódź, niszczące 

działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to 

okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Inżyniera Kontraktu – 

w ten sposób, że zostanie przedłużony termin na wykonanie świadczenia Inżyniera Kontraktu 

stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia; 

5) wydłużenia terminów płatności którejkolwiek z części i rat wynagrodzenia; 

6) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa – w zakresie i w sposób wyznaczony przez zmienione 

przepisy; 

7) zaistniałych rozbieżności lub niejasności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny 

sposób – w sten sposób, że wprowadzone zostaną zmiany doprecyzowujące treść Umowy i 

zapewniające jej jednoznaczną interpretację. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego 

umowy o dofinansowanie budowy MCK Nowy Teatr lub zmianami wytycznych dotyczących 

dofinansowania MCK Nowy Teatr. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Strony Umowy. 

 

§ 12 

[zawiadomienia, osoby do kontaktu] 

1. O ile w Umowie nie wskazano inaczej, wszelkie zawiadomienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy 

Stronami w związku z Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są 

doręczane drugiej Stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru albo listem poleconym lub 

kurierem na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

na ręce: Maciej Czeredys, Kierownik Działu Inwestycyjnego lub innej upoważnionej 

osoby, 

2) dla Inżyniera Kontraktu: 

[_] 

2. Jeżeli Umowa dopuszcza dokonywanie zawiadomień, uzgodnień lub ustaleń za pomocą poczty 



 

40 

 

elektronicznej lub faxem, Strony będą doręczać w/w pocztę elektroniczną lub fax, za 

potwierdzeniem odbioru, na następujące adresy i numery faxu:  

1) dla Zamawiającego - Maciej Czeredys, Kierownik Działu Inwestycyjnego:  

maciej.czeredys@nowyteatr.org lub inwestycje@nowyteatr.org 

nr faxu: (22) 8493551 

2) dla Inżyniera Kontraktu: 

[_] 

3. Strony są zobowiązane niezwłocznie na żądanie drugiej Strony potwierdzać odbiór poczty 

elektronicznej i faksu. 

4. W razie zmiany danych zawartych w ust. 1 i 2 powyżej, Strona, której zmiana dotyczy, 

niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o zmianie danych w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; w przeciwnym razie doręczenia dokonane zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1 i 2 

powyżej zostaną uznane za skuteczne. 

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w 

języku polskim. 

 

§ 13 

[postanowienia końcowe] 

1. Inżynier Kontraktu nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy. W 

razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od 

prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 

(w rozumieniu art. 921
1
-921

5
 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie Umowy. W 

razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za 

długi Zamawiającego należne na podstawie Umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc). W razie 

niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Inżyniera Kontraktu. 

4. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

6. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W szczególności Opis Przedmiotu 

Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi integralną część Umowy. 

8. Śródtytuły Umowy nie wpływają na interpretację jej postanowień.  

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Kontraktu. 

 

Zamawiający                                                                          Inżynier Kontraktu 

 

……………...……….      …………………………… 

 

 

Wykaz załączników:  

1. Załącznik nr 1 - Kopia RIA Zamawiającego 

2. Załącznik nr 2 - Wydruk z CEIDG/KRS* Inżyniera Kontraktu  

3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……….. 2014 r. wraz z 

załącznikami, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

4. Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia …….. 2014 r.  

5. Załącznik nr 5 – potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

mailto:maciej.czeredys@nowyteatr.org
mailto:inwestycje@nowyteatr.org
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* postanowienie ulegnie zmianie w zależności od formy prawnej Inżyniera Kontraktu lub w zależności 

od treści wybranej oferty 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach 

przedsięwzięcia pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) dotyczące tj: 

 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

  

 

 

 

 

......................................., dnia .................... 2014 r.  

(Miejscowość)   

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) 

upoważnionej do występowania w imieniu 

Wykonawcy
 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik 3a do SIWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa Międzynarodowego Centrum 

Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16”,  

 

oświadczam(-my), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, 

poz. 907, z późn. zm.).  

 

 

 

 

..................................., dnia .................... 2014 r. 

       (Miejscowość)  

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) 

upoważnionej do występowania w imieniu 

Wykonawcy
2
 

 

 

                                                 
2
 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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46 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ   

 

WYKAZ USŁUG  

 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 

doświadczenia.  

 

Lp. 

 

Zamawiający Data i miejsce 

wykonania lub okres 

wykonywania 

Wartość 

Zamówienia 

Opis zamówienia  

wykonywanego przez 

Wykonawcę 

 

 

 

    

     

 

 

    

 

Uwaga! 

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień 

 

Ponadto, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, to dodatkowo 

przedstawi pisemne zobowiązanie wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu 

przy wykonywaniu zamówienia-złożone na druku stanowiącym Załączniku nr 9 do SIWZ. 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
3
  

 

                                                 
3
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ................................................................................................................................. 

TEL.* .........…………................…………………………………………………………….. 

REGON*: …………………................………………………………………………………. 

NIP*: …………………………………................……………………………………………. 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

Nowy Teatr,  

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia 

pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie 

przy ul. Madalińskiego 10/16” 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

wzorem umowy za cenę: 

a. Łączną wartość bez podatku VAT – cena oferty: 

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

b. Łączną cenę z podatkiem VAT - cena oferty brutto: 

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

 w tym …......% podatku VAT, tj. ......................... zł  

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

Na Cenę Oferty składają się: 

 

 

 
Lp. 

Nazwa części usługi Cena netto 

1. Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie wykonywania robót 

budowlanych do zgłoszenia Inwestycji do odbioru  
 

2. Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie odbioru końcowego do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
UWAGA: cena dla poz. 2 będzie wynosić 10% Ceny Oferty netto 

 

3. Rozliczenie końcowe MCK Nowy Teatr wraz z Raportem Końcowym 
UWAGA: cena dla poz. 3 będzie wynosić 10% Ceny Oferty netto 
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 RAZEM  

 

Ceny poszczególnych pozycji składających się na Cenę Oferty należy obliczyć przy następujących 

założeniach: 

1) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie MCK Nowy Teatr nastąpi do 31.08.2015 

r. 

2) rozliczenie końcowe MCK Nowy Teatr nastąpi do 30.09.2015 r., a doręczenie 

Zamawiającemu Raportu końcowego Inżyniera Kontraktu w maksymalnym terminie do 

15.09.2015 r. 

3) Cena poz. 2 i 3 będzie wynosić po 10% Ceny Oferty. 

2. Oświadczam(y), że powyższa cena Oferty uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją 

Umowy i jest ceną ryczałtową dla jakości, przedmiotu i zakresu opisanego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Sposób naliczenia podatku VAT będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. 

4. Podana w ofercie Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji. 

5. Przewiduje się zmiany Ceny oferty i okresu trwania Umowy na warunkach określonych w 

Umowie. 

6. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie 

umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

10. Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby powołujmy się na zasadach 

określonych w art. 26 ust.2 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy będą podwykonawcami: 

1) ………………………………… część zamówienia …… 

2) ………………………………… część zamówienia …… 

3) ………………………………… część zamówienia ……* 

 

* wypełnić, jeżeli dotyczy. 

 

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do ….. informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, który stanowi Załącznik 

nr 2 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy wg wskazanego projektu, na warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

13. Ofertę niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach. 

14. Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) ………………… 

2) ………………… 
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3) ………………… 

4) ………………… 

5) ………………… 

6) ………………… 

7) ………………… 

8) ………………… 

9) ………………… 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
4
  

 

 

                                                 
4
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

Wykonawca: 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach 

przedsięwzięcia pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16” zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oświadcza, że: 

 

 

1. Nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej wraz z następującymi 

podmiotami:*, 

 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

4) ________________________________________ 

5) ________________________________________ 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
5
  

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe 

oświadczenie składa każdy wykonawca 

 

 

                                                 
5
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

L

p. 

 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

 

Imię i Nazwisko 

 

Wykształcenie, 

kwalifikacje 
zawodowe 

 

 

Informacja o 

podstawie 
dysponowania 

osobami 
(pracownik własny 

/umowa zlecenie, 

dysponowanie poprzez 

podmiot trzeci) 

 
1 2 3 4 5 

1.  kierownik projektu 

 

 

   

2.  inspektor nadzoru branży 

budowlanej 

 

   

3.  inspektor nadzoru robót 

sanitarnych 

 

   

4.  inspektor nadzoru robót 

elektrycznych 
   

5.  inspektor nadzoru robót 

telekomunikacyjnych 

 

   

6.  inspektor nadzoru robót 

drogowych 

 

   

7.  specjalista ds. rozliczeń 

 
   

8.      
 

Ponadto oświadczamy, że  osoby, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, o czym 

szczegółowo mowa w pkt VII SIWZ 

Uwaga: ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza łączenia stanowisk w składzie zespołu. 

 

Należy wskazać podstawę dysponowania osobami. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, to dodatkowo przedstawi pisemne zobowiązanie 

wraz z informacją o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia – 

złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

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

(miejscowość, data)    ....................................................................................... 

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
6
  

                                                 
6
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………….……  

zobowiązuję się na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców): 

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

oddać do dyspozycji swoje zasoby dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia przy wykonywaniu niniejszego zamówienia na okres: 

…………………………………………………………………… w zakresie: 

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

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

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

(należy wskazać imię i nazwisko osoby oraz powierzony jej zakres) 

 

Zobowiązanie musi zawierać informację nt. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i 

okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
7
  

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………….……  

zobowiązuję się na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców): 

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

oddać do dyspozycji swoje zasoby dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia na okres: …………………………………………………………………… w 

zakresie: 

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

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

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

 

Zobowiązanie musi zawierać informację nt. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i 

okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
8
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
8
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 


