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1. Nazwa i adres Zamawiającego
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
tel. (71) 348-30-24, faks  (71) 348-37-68,
REGON: 021125219, NIP: 898-216-74-37,
strona internetowa: www.zoo.wroclaw.pl
e-mail: zamowienia@zoo.wroc.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot kreślonych w Rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót budowlanych inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu Afrykarium – 
Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. 
Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu” (zwanego dalej „Afrykarium – Oceanarium we 
Wrocławiu”).  
2. Zakres zadania obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie architektury, 
konstrukcji, inżynierii drogowej, instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacja, 
klimatyzacja, c.o.), instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, technologii 
basenowej dla realizacji robót budowlanych przy inwestycji pn.: Afrykarium – 
Oceanarium we Wrocławiu.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych nadzorem autorskim jest podany w 
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi, stanowiącej Załącznik nr 9 
do SIWZ.
4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się we Wzorze Umowy – 
Załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Inwestycja „Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu” jest obecnie w trakcie realizacji – 
rozpoczynają się przygotowania do robót budowlanych (plac budowy został przekazany 
Wykonawcy robót w dniu 30.03.br.). Wykonawcy mogą zapoznać się z zaawansowaniem 
prac na budowie i warunkami, w jakich będą nadzorowali roboty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. W tym celu zaleca się wcześniejsze uzgodnienie terminu z 
Zamawiającym.
7. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z SIWZ, zawartą 
umową i ofertą przetargową.
8. Nazwy i kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

4. Termin wykonania zamówienia
Strony ustalają termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 
zakończenia inwestycji, przez co należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji w 
sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji: 
15.09.2014 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków
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5.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za 
spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy:

a. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonały co najmniej jeden 
projekt budowlany i wykonawczy budynku Oceanarium  zawierającego przestrzenie 
dla zwiedzających, przestrzenie ekspozycyjne oraz   przestrzenie hodowlane dla 
zwierząt  z basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, o kubaturze nie mniejszej niż 
180 000 m3 (obejmujący branże: architektoniczną ,  konstrukcyjną,  instalacje 
sanitarne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, technologię basenów ,  instalacje 
elektryczne i instalacje niskoprądowe ) oraz o kubaturze basenów nie mniejszej niż 
12.000 m3, w  tym basenu ze słoną wodą o kubaturze nie mniejszej niż 3 000m3, 
oraz

b.W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełniły nadzór autorski nad 
realizacją minimum dwóch obiektów o łącznej kubaturze nie mniejszej niż  
90 000 m3,  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w 
odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami, w tym co najmniej:

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie 
wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji 
projektowej w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego 
użyteczności publicznej,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na 
podstawie wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji 
projektowej w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego 
użyteczności publicznej,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej 
bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych 
przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w swojej 
specjalności dla budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy D,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, w tym wydane na 
podstawie wcześniejszych przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji 
projektowej w swojej specjalności dla budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego 
użyteczności publicznej,
e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych 
przepisów, oraz doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej w swojej 
specjalności dla budowy lub przebudowy instalacji niskoprądowych,
f) projektantem lub projektantami posiadającą (ymi) doświadczenie w wykonaniu 
dokumentacji projektowej lub    w zakresie technologii basenowej z wodą słodką i 
słoną dla  budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej.

UWAGA:



Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem 
spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 
poszczególnych funkcji.
Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, 
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zamawiający pod pojęciem obiekt użyteczności publicznej, o którym mowa w pkt. 5.1 
ppkt  3  niniejszej  SIWZ   rozumie  zgodnie  z  §  3.pkt.  6)   Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich  usytuowanie z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (Dz.U.  Nr  75,  poz.  690) tj.  budynek 
użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty,  szkolnictwa  wyższego, 
nauki,  wychowania,  opieki  zdrowotnej,  społecznej  lub  socjalnej,  obsługi  bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, 
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych 
funkcji;  za  budynek  użyteczności  publicznej  uznaje  się  także  budynek  biurowy  lub 
socjalny, 
Zamawiający pod pojęciami -  budowa i przebudowa, o których mowa powyżej rozumie 
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.)

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za 
spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.  

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP 
ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych.

5.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w 
postępowaniu, na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2. 
niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 12.1 i formie określonej w 
Rozdziale 10 SIWZ:
6.1.1. Ofertę składającą się z:
1) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym  Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2 niniejszej specyfikacji,
3) stosownego Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 
4)  dokumentu  ustanawiającego  Pełnomocnika  do  reprezentowania  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego -  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,
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5) dowodu wniesienia wadium,

6.1.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których 
mowa w pkt. 5.1. SIWZ oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22 ust. 1 Ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 2 do 
SIWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy – z 
wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 Ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 4 do 
SIWZ;
4) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie - 
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień – z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 7 do 
SIWZ;
7) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000 000,00 PLN;

Uwaga:
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego 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.
2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez zamawiającego warunku.
3) Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą biegle władać 
językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczami języka polskiego.

6.2. Oferta wspólna
6.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie



spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków: dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2 ppkt 2, 3 musi złożyć osobno każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną (każdy z Wykonawców musi wykazać brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania) a pozostałe dokumenty będą traktowane jako 
wspólne.
2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowna umowę regulującą współpracę grupy 
Wykonawców występujących wspólnie.
6.3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej
6.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.2. ppkt 3 - składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości,
6.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 6.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.
6.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnej informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami
7.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
7.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7.3 Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
faks  (71) 348-37-68,
Znak sprawy: 05/U/2012
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podany znak sprawy.
Godziny pracy administracji ZOO Wrocław sp. z o.o.: poniedziałek – piątek godz. 7:00-15:00
7.4 Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający 
lub Wykonawca przekazują Korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
7.5 Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
7.6 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:



Jerzy Dobrowolski, tel. (71) 348-30-24 wewn. 115,  kom. 512 521 878

8. Wymagania dotyczące wadium
8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: 
piętnaście tysięcy 00/100 złotych)
8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 
12.1 SIWZ.
8.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach::

1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Zachodni 
WBK SA Oddział 1 we Wrocławiu, nr rachunku 20 1090 2398 0000 0001 1293 1084, z 
adnotacją „Wadium – Nadzór autorski „Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu” - nr sprawy: 
05/U/2012”
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku Zamawiającego.

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do 
oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
8.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 wówczas 
Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub 
właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał 
dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w sekretariacie ZOO 
Wrocław sp. z o.o.  w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak
opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność 
przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na 
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy 
Pzp zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 
uznana za odrzuconą.
8.7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 
46 ustawy Pzp..
8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.
8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie.

9. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.



10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub 
partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego 
Wykonawcy zostaną odrzucone.
10.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać 
następujące wymogi:
1. oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
2. formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane 
uznaje się własnoręczny, czytelny podpis (a w przypadku posiadania pieczątki imiennej 
dopuszcza się zastosowanie parafy) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
3. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 6.2.1 ppkt 2 oraz pkt. 
10.3 ppkt  2), 3) SIWZ) należy załączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba 
że specyfikacja stanowi inaczej. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
5. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 
podmioty.
10.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 
podpisane (patrz pkt 10.3 ppkt 2) przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
10.5. Określone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
10.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do 
reprezentowania Wykonawcy.
10.7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich 
kart oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.
10.8. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w 
przypadku pieczęci imiennej.
10.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak 
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości 
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na 
zasadach określonych w ustawie.
10.10. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. 
nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania 
zamówienia (por. art. 86 ust. 4 ustawy).
10.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem 



„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.
10.12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie 
powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia 
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co 
najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę 
powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące 
zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
10.13. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
Oferta na zadanie pn.:
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
 inwestycji pod nazwą „Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu”
Nie otwierać przed: dniem 12 kwietnia 2012 r. , godz. 12:00
10.14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.
10.16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” 
(pozostałe oznakowanie wg pkt 10.13).
10.17. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego 
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z 
napisem na  opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.
10.19. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego 
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie 
będą otwierane.
10.21. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, 
zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe 
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej 
www.zoo.wroclaw.pl  (na której została zamieszczona specyfikacja).
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej 
www.zoo.wroclaw.pl. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.zoo.wroclaw.pl

12. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Zarządu ZOO Wrocław, 
sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, w terminie do dnia 12.04.2012 r.
do godz. 11:00
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia  12.04.2012 r. o godz. 12:00 w siedzibie 
Zamawiającego:   ZOO Wrocław, sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, 
Budynek Administracji, sala konferencyjna
3. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże 
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
13.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych [PLN] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (groszy). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 
wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym 
także koszty uzgodnienia ewentualnych zmian projektowych z autorem projektu, koszty 
ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, koszty postępowania 
odszkodowawczego za naruszenie praw przysługujących projektantom dokumentacji 
wymienionej w § 1 Wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ, w razie zgłoszenia przez 
autorów dokumentacji naruszenia praw im przysługujących. Wykonawca nie będzie zgłaszał 
żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku zgłoszenia przez autorów dokumentacji 
naruszenia praw im przysługujących.
13.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  Do porównania ofert brana 
będzie pod uwagę cena brutto (z VAT) podana w Formularzu Oferty.
13.4. W ofercie należy przyjąć wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
obowiązującą na dzień składania ofert.
13.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.6. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
13.7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą złotych polskich [PLN].
13.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium CENA – 100%.
3. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
 W celu przydzielenia punktów za „Cenę”:

http://www.zoo.wroclaw.pl/


- zostanie ustalona oferta o najniższej cenie i przydzielona jej zostanie najwyższa ilość, tj 
100 punktów
- pozostałym ofertom przydzielone zostaną punkty za cenę wg udziału procentowego 
najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty, tj. według wzoru:

cena najniższej nieodrzuconej oferty  (zł) 
ilość punktów za cenę oferty = ---------------------------------------------------------  x 100 

cena badanej oferty (zł) 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), 
którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wybranemu wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający  będzie  wymagał  od  wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto 
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku  
następujących formach:

3.1. pieniądzu
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy  z dnia  9 listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

4. Dokumenty  związane  z  wniesieniem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy 
muszą  być  dostarczone  Zamawiającemu  przed  wyznaczonym  terminem  podpisania 
umowy.

5. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  musi  wpłynąć  na  rachunek  bankowy 
Zamawiającego prowadzony w banku BZ WBK SA O/1 we Wrocławiu pod numerem  
20 1090 2398 0000 0001 1293 1084 przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

6. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane,  pomniejszone o koszt  prowadzenia  tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  niniejszej  Umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1, 



zostanie zwolnione  w następujący sposób: 
7.1.  70 % kwoty stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejszą Umową wykonania prac 

umownych i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony 
protokołu odbioru końcowego,  i  uznania  w tym zakresie  zamówienia  za należycie 
wykonane,

7.2.  30 % kwoty stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i zostanie 
zwolnione nie później niż w 15 dniu od zakończenia okresu rękojmi.

8. Jeśli zabezpieczeniem należytego wykonania ma być gwarancja, to gwarancja powinna 
przewidywać  zapłacenie  Zamawiającemu  w terminie  nie  przekraczającym  14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania nw. oświadczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo i na 
pierwsze żądanie  kwoty do wysokości  udzielonej  gwarancji,  po otrzymaniu  pisemnego 
żądania  zapłaty,  zawierającego  oświadczenie,  że Wykonawca  nie  wywiązał  się 
z zobowiązań wobec Zamawiającego.

9. Gwarancja  zawierająca  wymóg  potwierdzenia  autentyczności  podpisów  osób 
uprawnionych  do  reprezentowania  Zamawiającego,  będzie  uznawana  przez 
Zamawiającego za bezwarunkową.

10. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed upływem 
terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub 
wniesienia  nowego  zabezpieczenia  w wysokości  100  %  kwoty  gwarancyjnej,  do 
przewidywanego  terminu  zakończenia  wykonywania  umowy.  Czynności  wymienione 
powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania 
przedmiotu umowy.

11. Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia  do  przedłużenia  terminu  ważności  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu 
rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na 
okres rękojmi. 

12. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia 
zgodnie  z powyższymi  zapisami  w  przewidzianych  terminach,  Zamawiający  jest 
uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia wykonania.

13. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formie 
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma obowiązek przedstawić treść 
takiej  gwarancji  Zamawiającemu do akceptacji  przed podpisaniem Umowy bądź przed 
upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji (na dalszy okres).

14. Strony postanawiają, że jeżeli  wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 
wykonania umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten 
cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie on miał prawo wykorzystać 
na  ten  cel  także odsetki  wynikające  z  umowy rachunku  bankowego,  na  którym było 
przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

17. Informacje dotyczące umowy
1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kary w przypadku 
rozwiązania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza 
ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez 
Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z 
warunków ważności oferty.

18. Środki ochrony prawnej
18.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 



zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
ustawy, tj. odwołanie, skarga do sądu.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy.
18.3. Odwołanie
W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy - Prawo zamówień
publicznych służą środki ochrony prawnej w przypadkach i na zasadach określonych w 
ustawie – Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje odwołanie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
Wykonawcom 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.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby – zgodnie z art. 180 ust. 4 i następne ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki ochrony prawnej 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
18.4. Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.

19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.



20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub 
wariantowych) będą odrzucone.

23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

24. Informacje dotyczące walut obcych
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 
złotych polskich.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w Formularzu 
Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ..
2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za 
swoją własną.

28. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty.
Załącznik nr 2  -  Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 3  -  Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4  -  Wzór oświadczenia Wykonawcy-osoba fizyczna o braku podstaw do
wykluczenia
Załącznik nr 5  -  Wzór wykazu wykonanych usług
Załącznik nr 6  -  Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7  -  Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 8  -  Wzór umowy
Załącznik nr 9  -   Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi (17 pozycji)

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające 
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  



Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY  DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa
zamówienia

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą:

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 05/U/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) tel. / faks.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji pod 
nazwą:
„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”
przedkładam(-y) niniejszą ofertę, jednocześnie oświadczając, że akceptuję (-emy) w całości 
wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
……………………….. [PLN] netto
(słownie ………………………… [PLN])
plus należny podatek VAT …………. % w wysokości ………………….. [PLN]
co stanowi łączną kwotę …………………….. [PLN] brutto
(słownie ………………………… [PLN])
Średnie miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto wynosi …………………….. [PLN] 
(słownie ………………………… [PLN])

2. WARUNKI PŁATNOŚCI – ZGODNIE Z UMOWĄ



3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje 
potrzebne do właściwego przygotowania oferty i uwzględniliśmy wszystkie warunki tam 
zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania 
zamówienia.  Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do 
wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi (zgodnie 
z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji)

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Oświadczamy, że wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany 
bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.

7. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Część zamówienia: ..........................................................................................................
Część zamówienia:...........................................................................................................
Część zamówienia:...........................................................................................................

8. Wadium o wartości ……...................... PLN wnieśliśmy w dniu ...................................
w formie .....................................
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

9. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr…………………………

10.Składamy  niniejszą ofertę (we własnym  imieniu/ jako wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia) 1

 
11. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia

12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko, imię ...................................................................................................
Stanowisko .........................................................................................................
Tel./fax  ...................................................................................................

13. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U.  z  2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w 
ofercie  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z  niniejszym  nie  mogą  być  one  udostępniane,  w szczególności  innym  uczestnikom 
postępowania]2:

1 Niepotrzebne skreślić 

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.



Lp Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji         Strony w 
      (wyrażone

ofercie 
cyfrą)

od do

1

2

Lp Nazwa(y) 
Wykona
wcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)

Miejscowość i 
data



Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa
zamówienia

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą:

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 05/U/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

2. WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) tel. / faks.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

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 i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPISY
Lp Nazwa(y) 

Wykona
wcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)

Miejscowość i 
data



Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa zamówienia
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą:

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 05/U/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

2. WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) tel. / faks.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści § 2 ust. 1. pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 
1817):

-  nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

PODPISY

Lp Nazwa(y) 
Wykona
wcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)

Miejscowość i 
data



Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy-osoba fizyczna o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – OSOBA FIZYCZNA
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa zamówienia
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą:

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 05/U/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

2. WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) tel. / faks.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści § 2 ust. 1. pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 
1817):

-  nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

PODPISY

Lp Nazwa(y) 
Wykona
wcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)

Miejscowość i 
data



Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych usług

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa zamówienia
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą:

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 05/U/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

2. WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) tel. / faks.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy następujące usługi 
zgodne z wymogiem określonym w pkt. 5.1. ppkt 2. SIWZ

L.p. Przedmiot usługi Wartość w 
PLN

Data wykonania Odbiorca

Uwaga:
Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

PODPISY

Lp Nazwa(y) 
Wykona
wcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)

Miejscowość i 
data



Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą:

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 05/U/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) tel. / faks.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
L.p. Imię i nazwisko Zakres

wykonywanych
czynności

Wykształcenie,
kwalifikacje,
posiadane
uprawnienia (nr
i data wydania)

Doświadczenie Inne, w tym
podstawa do
dysponowania
osobami

PODPISY
Lp Nazwa(y) 

Wykonaw
cy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej (ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)

Miejscowość i 
data



Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień

OŚWIADCZENIE

Nazwa zamówienia
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą:

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 05/U/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:
ZOO Wrocław sp. z o.o.,  ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

2. WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) tel. / faks.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

PODPISY

Lp Nazwa(y) 
Wykona
wcy(ów)

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 
(ów)

Miejscowość i 
data



Załącznik nr 8 – Wzór umowy

UMOWA
na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji pn.: 

„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 
ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”.

ZOO/2012/____

W dniu _______.2012 r.  we Wrocławiu pomiędzy:
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul.  Wróblewskiego  1-5,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru 
Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia  –  Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000350789, kapitał zakładowy 137.191.000,00 zł, 
REGON: 021125219, NIP: 898-216-74-37,
reprezentowaną przez:
Radosława Ratajszczaka - Prezesa Zarządu 
Grzegorza Kaliszczaka - Członka Zarządu
zwaną  dalej Zamawiającym, 
a
[.], ul. [.],[.],nr NIP: [.], REGON:  [.],
zwanym dalej: „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”
została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  w  zakresie  architektury, 
konstrukcji,  inżynierii  drogowej,  instalacji  sanitarnych  (wod-kan,  wentylacja,  klimatyzacja, 
c.o.),  instalacji  elektrycznych,  instalacji  niskoprądowych,  technologii  basenowej  przy 
realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu Afrykarium – 
Oceanarium wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  na  terenie  ZOO Wrocław sp.  z  o.o.  przy  ul. 
Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu”.
2.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  objętych  nadzorem  autorskim  został  podany  w 
dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 
2 oraz innymi warunkami realizacji zamówienia.
4. Wykonawcą robót budowlanych jest:   PB Inter- System SA
5. Kierownikiem budowy jest: Pan Andrzej Wojdyła, reprezentujący wykonawcę robót 
budowlanych. 
6. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pełni Pan Paweł Rychel
7. Autorem dokumentacji projektowej, przy realizacji której Wykonawca będzie pełnił nadzór 
autorski,  jest:  ARC-2  Przedsiębiorstwo  Projektowo  –  Consultingowe  Sp.  z  o.o.,  
z siedzibą ul. Wałbrzyska 1A, 52 – 314 Wrocław.



8. Wykonawca wskazuje jako osobę wykonującą czynności w ramach nadzoru autorskiego 
………..….. Osoba ta jest osobą właściwą do kontaktów w sprawie wykonywania czynności 
w ramach nadzoru autorskiego. 

§ 2
Zakres nadzoru autorskiego

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  pełnić,  w  zakresie  określonym 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, nadzór autorski nad realizacją 
zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1. Usługa obejmuje w szczególności: 
1.1.  stwierdzenie  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową, 
przepisami  techniczno-budowlanymi,  Polskimi  Normami  oraz  zapisami  dokonanymi  przez 
Wykonawcę w dzienniku budowy, 
1.2.  uzgadnianie  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych,  w  stosunku  do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru 
inwestorskiego,
1.3.  czuwanie  by  zakres  wprowadzonych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowego  pozwolenia  na 
budowę,  a  w  przypadku  konieczności  wprowadzenia  zmian  istotnych  przygotowanie 
dokumentacji  zamiennej  i  wszelkich  wystąpień  do  instytucji  opiniujących  i  organu 
wydającego nowe pozwolenie na budowę, 
1.4.  bieżące  doradzanie  Wykonawcy  we  wszelkich  sprawach  związanych  z  realizacją 
inwestycji,
1.5 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej - 
Wykonawca ma obowiązek udzielić wyjaśnień w terminie nie później niż 3 dni robocze od 
daty ich zgłoszenia,
1.6. wyjaśnianie z wykonawcą robót wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
1.7.  sporządzanie  dodatkowych  szkiców  objaśniających  rozwiązania  projektowe,  jeśli 
sytuacja na budowie będzie tego wymagała,
1.8. uczestnictwo w Radach Budowy,
1.9. udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych i uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie obiektu,
1.10.  zapewnienie  udziału  przedstawicieli  poszczególnych  branż  budowlanych  w 
sprawowaniu nadzoru autorskiego zgodnie ze specyfiką przedmiotu zamówienia,
1.11. ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 
rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa;
1.12.  niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  i  wykonawcy  robót  budowlanych   o 
wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w 
trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 
1.13. dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy,
1.14. dokonywanie stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej,
1.15. sporządzanie protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń,
1.16.  przygotowanie  wszelkich  ekspertyz  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  robót  i 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych inwestycją, w tym w szczególności 
(jeśli  będzie  to  konieczne)  ekspertyzy  w  zakresie  zastosowanych  zabezpieczeń 
przeciwpożarowych co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi 
interpretacjami,
1.17. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 
robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą 
robót budowlanych,
1.18.  opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  i  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót na roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją projektową a wynikłe w trakcie 
realizacji robót,
1.19. niezwłoczne uzgadnianie i  ocenę zasadności,  wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
lub korygujących  w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych 



przez Zamawiającego lub wykonawcę robót  w toku prowadzonych prac, w szczególności  
w stosunku do rozwiązań technicznych i technologicznych,
1.20.  wizytację na budowie co najmniej jeden raz w tygodniu
1.21. inne czynności uzgodnione odrębnie przez Strony.

2. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 
projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy 
na  ich  wprowadzenie,  stanowić  będą  podpisane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie 
uprawnienia ze strony Wykonawcy:
- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją 
jaki element dokumentacji zastępują (w wersji papierowej i elektronicznej),
- wpisy do dziennika budowy,
- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony.  

3. Wykonawca zobowiązany jest:
3.1. pełnić nadzór autorski ze starannością właściwą profesjonaliście, zgodnie z zasadami 
sztuki  i  wiedzy  zawodowej,  a  także  ze  wszystkimi  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i 
przepisami prawa,
3.2..do  udzielania  Zamawiającemu  i  wykonawcy  robót  budowlanych  oraz  innym 
wykonawcom zaangażowanym w realizację inwestycji, w ramach ustalonego wynagrodzenia, 
wszelkich  informacji  oraz  porad  dotyczących  realizacji  inwestycji  w  zakresie  objętym 
nadzorem autorskim,
3.3. do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji 
inwestycji,  dotyczących  zarówno  terminów  i  zakresu  rzeczowego,  jak  i  programu  oraz 
standardów funkcjonalno-użytkowych obiektu,
3.4.  do  zachowania  tajemnicy  w pełnym  zakresie  we  wszelkich  sprawach  związanych  z 
realizacją  inwestycji  oraz  niniejszej  umowy.  Niniejsze  zastrzeżenie  nie  dotyczy 
przekazywania lub udostępniania niezbędnych materiałów oraz informacji upoważnionym do 
ich uzyskania organom administracji i władzom państwowym.
3.5.  do  powierzenia  wykonywania  czynności  z  zakresu  nadzoru  autorskiego  wyłącznie 
osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca oświadcza, że: 
4.1. czynności nadzoru autorskiego pełnić będzie osoba wymieniona w § 1 ust. 8 umowy , 
ponadto:

4.1.1.  zmiana  osoby  pełniącej  czynności  nadzoru  autorskiego  jest  dopuszczalna  
wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości wykonywania obowiązków przez ww.  
osoby,
4.1.2. w przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę 
wymienioną w § 1 ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić zastępców tych  
osób,  posiadających  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  
zawodowe.  O  zmianie  osoby  pełniącej  czynności  nadzoru  autorskiego  oraz  o  
ustanowieniu  zastępcy  Wykonawca  zawiadamia  na  piśmie  Zamawiającego  i  
równocześnie przekazuje pisemne oświadczenie tych osób o podjęciu obowiązków.
4.1.3. okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. nie stanowią istotnej zmiany 
niniejszej umowy.

4.2. za działania podmiotów i osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca 
ponosi przed Zamawiającym oraz osobami trzecimi odpowiedzialność jak za swoje własne 
działania.
4.3. w ramach realizacji niniejszej umowy nie będzie kierował się interesem jakiegokolwiek 
wykonawcy robót, producenta lub dostawcy materiałów budowlanych czy też urządzeń.



§ 3
Pobyty na budowie

1. Wykonawca zobowiązany jest być obecny na budowie co najmniej jeden raz w tygodniu, 
a ponadto jest zobowiązany stawić się na budowie na każde pisemne wezwanie /fax/ 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy, w terminie 3 
dni  roboczych  od  daty  otrzymania  wezwania,  chyba  że  jest  niezbędna  bezzwłoczna 
obecność Wykonawcy na placu budowy.

2. Każdorazowy  pobyt  Wykonawcy  na  budowie  będzie  potwierdzony  wpisem  na  karcie 
nadzoru autorskiego lub zaznaczony w dzienniku budowy założonym dla obiektu oraz 
spisany będzie z niego, gdy zajdzie taka potrzeba, protokół lub notatka. 

3. Fakt pobytu na budowie Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
karcie nadzoru autorskiego.

4. Za  pobyt  na  budowie  uważa  się  także  czynności  określone  w  §  2  ust.  1  pkt  1.8., 
1.9.,1.19.,  także  w  przypadku  jeżeli  te  czynności  będą  wykonywane  poza  terenem 
budowy.  Fakt  sprawowania  nadzoru  autorskiego  poza  terenem  budowy  potwierdza 
każdorazowo  wpisem  w  karcie  nadzoru  autorskiego  jedna  z  osób  wskazanych  
w § 10.

5. Osoba sprawująca nadzór autorski dokonuje w dzienniku budowy wpisów wynikających 
z wypełnienia swoich obowiązków. 

6. Wykonawca  ma  obowiązek  żądać  wpisem  do  dziennika  budowy  wstrzymania  robót 
budowlanych  i  doprowadzenia  ich  do stanu  zgodnego  z  dokumentacją  projektową  w 
przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z  dokumentacją  projektową  lub  możliwości 
powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla mienia.

§ 4
Czas pełnienia nadzoru autorskiego 

1. Nadzór autorski należy pełnić od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji 
Zadania, przez co należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. Planowany termin zakończenia zadania: 15.09.2014 r.
2.  Opracowania  projektowe  zlecane  w  ramach  nadzoru  autorskiego  Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

§ 5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony uzgadniają, na podstawie 
oferty Wykonawcy, następujące wynagrodzenie za cały okres realizacji umowy,:
1.1 Całkowite wynagrodzenie umowne netto..........................................zł
+ VAT w kwocie ……………………………………... zł
wynagrodzenie brutto.................................................................. zł
(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………..)
1.2 Średnie miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu wykonywania 
przedmiotu Umowy określonego w § 2 wyniesie ……… zł (słownie: ……………… złotych)
2.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  maksymalnym   wynagrodzeniem 
ryczałtowym i uwzględnia wszystkie koszty objęte niniejszą umową, w tym także:
- wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru autorskiego,
- koszty uzgodnienia ewentualnych zmian projektowych z autorem projektu,
- koszty z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów, 
- koszty pobytu na budowie (co najmniej jeden raz w tygodniu).
3.  Wynagrodzenie  za  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  płatne  będzie  w  następujący 
sposób:



3.1.  Faktury  częściowe  –  wystawiane  raz  w  miesiącu,  po  wykonaniu  usługi  nadzoru 
autorskiego za dany miesiąc, do wysokości 90% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 
1.2.
3.2. Faktura końcowa – po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru 
autorskiego  oraz  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  użytkowanie,  w  wysokości  10  % 
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.1.
4. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół 
potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru autorskiego za dany miesiąc 
wraz z załączonymi kartami nadzoru autorskiego, dokumentującymi pobyt  Wykonawcy na 
budowie. 
5.  Podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  podpisany  przez  obie  Strony  protokół 
odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach 
nadzoru autorskiego oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
6. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek 
bankowy wykonawcy podany w fakturze. 
7. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności 
na  rzecz  innej  osoby fizycznej,  osoby prawnej,  jednostki  organizacyjnej  nie  posiadającej 
osobowości prawnej.
8. Faktury zostaną wystawione na:   ……………………………………………  NIP ………
9.  Za dzień dokonania  zapłaty  przyjmuje  się  dzień obciążenia  rachunku  Zamawiającego 
kwotą zapłaty.
10. Pierwszą fakturę Wykonawca może wystawić nie wcześniej niż w dniu …………....

§ 6
Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:
1.1.  w  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy,  w wysokości  20  % wynagrodzenia  netto,  o  którym mowa w §  5 ust.  1,  za 
nieprzybycie na umówioną wizytę nadzoru autorskiego w wysokości 200zł;
1.2. każdorazowo za niewykonywanie obowiązków, o których mówi § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 
umowy w ustalonym terminie w wysokości  200zł;
1.3. za opóźnienie w opracowaniu zleconej dokumentacji, której wykonanie będzie konieczne 
w wyniku usunięcia błędu projektowego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, powyższa kara nie będzie naliczona, jeżeli 
opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
1.4. za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu 
obowiązku,  o którym mowa w § 12 ust.  1 i  2 w stosunku do terminu na jego wykonanie 
przewidzianego w tym zapisie.
2. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych.

§ 7 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą

Osobą uprawnioną do współpracy z Wykonawcą Zamawiający jest Pan Paweł Rychel.

§ 8

Prawa autorskie 

1. Wraz  z  wydaniem  dokumentacji  projektowej  opracowanej  w  ramach  sprawowania 
nadzoru  autorskiego  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa 
majątkowe do dokumentacji na następujących polach eksploatacji:



1.1.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:
1.1.1. wersji papierowej – kserowanie i skanowanie,
1.1.2. elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD,DVD lub magnetyczne,

1.2. w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 
dokumentacje utrwalono:

1.2.1. sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których 
dokumentacje  utrwalono,  w  całości  lub  dowolnej  części  wykonawcy  robót 
budowlanych  lub  jako  podstawa  do  wykonania  dodatkowych  opracowań 
projektowych  lub  dla  innych  osób–  w  niezbędnym  zakresie,  w następujących 
formach:

1.2.1.1. papierowej,
1.2.1.2. elektronicznej  –  za  pośrednictwem  Internetu,  poczty  elektronicznej  lub  na 

nośnikach optycznych lub magnetycznych
1.2.2. wprowadzanie  dokumentacji  lub  jej  części  do  pamięci  komputerów  na 
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego,

1.3. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji  w całości lub części w sposób 
inny niż określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie 
dokumentacji  w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w szczególności 
Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji  publicznej (Dz. U. z 
2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

2. Wynagrodzenie  za  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  na  wszystkich  polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 1 mieści się w wynagrodzeniu określonym w § 5 ust. 1 
umowy.

§ 9
Błędy w nadzorze

1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w 
wyniku błędów w nadzorze autorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa 
do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

2. W wypadku niewłaściwego wykonywania nadzoru autorskiego Zamawiający może żądać 
bezpłatnego  dodatkowego  nadzoru  autorskiego  w  wyznaczonym  terminie  lub 
odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne 
przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy i rozszerzy okres rękojmi na 
czas trwania gwarancji jakości na  60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna 
się od daty odbioru końcowego , o którym mowa w § 5 ust. 5.
3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w 
innym technicznie możliwym terminie, uzgodnionym przez strony.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  niniejszej 
umowy w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.1 
niniejszej umowy, co stanowi kwotę …. zł (słownie: … zł 00/100).

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonywania  niniejszej  umowy  zostało 



wniesione w formie …………... Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 
załącznik do niniejszej umowy

3. Jeśli  zabezpieczeniem  należytego  wykonania  ma  być  gwarancja,  to 
gwarancja  powinna   przewidywać  zapłacenie  Zamawiającemu  w terminie  nie 
przekraczającym  14 dni  kalendarzowych  od  daty  otrzymania  nw.  oświadczenia 
nieodwołalnie,  bezwarunkowo  i  na  pierwsze  żądanie  kwoty  do  wysokości  udzielonej 
gwarancji,  po  otrzymaniu  pisemnego  żądania  zapłaty,  zawierającego  oświadczenie, 
że Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec Zamawiającego.

4. Gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności podpisów 
osób  uprawnionych  do  reprezentowania  Zamawiającego,  będzie  uznawana  przez 
Zamawiającego za bezwarunkową.

5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 7 dni kalendarzowych 
przed  upływem  terminu  ważności  zabezpieczenia  do  przedłużenia  terminu  ważności 
zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  w wysokości  100  %  kwoty 
gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakończenia wykonywania umowy. Czynności 
wymienione powyżej  mogą być  powtórzone jeśli  nastąpią kolejne  przesunięcia  okresu 
wykonywania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni kalendarzowych przed upływem 
terminu  ważności  zabezpieczenia  do  przedłużenia  terminu  ważności  zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty 
gwarancyjnej, na okres rękojmi. 

7. W  przypadku  nie  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  nie  wniesienia 
nowego zabezpieczenia  zgodnie  z powyższymi  zapisami  w przewidzianych  terminach, 
Zamawiający  jest  uprawniony  do  skorzystania  z wniesionego  już  zabezpieczenia 
wykonania.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej  lub  bankowej  Wykonawca  ma  obowiązek 
przedstawić  treść  takiej  gwarancji  Zamawiającemu  do  akceptacji  przed  podpisaniem 
Umowy bądź przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji (na dalszy okres).

9. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  niniejszej  Umowy,  o  którym 
mowa w ust. 1, zostanie zwolnione  w następujący sposób: 

9.1 .  70  %  kwoty,  o  której  mowa  w  ust.1,  tj.:  …  zł  (słownie:  …  zł  ../100),  stanowi 
zabezpieczenie zgodnego z niniejszą Umową wykonania prac umownych i zostanie 
zwolnione  w  terminie  30  dni  od  dnia  podpisania  przez  strony  protokołu  odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 i  uznania w tym zakresie zamówienia za 
należycie wykonane,

9.2 .  30  % kwoty,  o  której  mowa  w ust.  1,  tj.:  ….  zł  (słownie:  … zł  …/100),  stanowi 
zabezpieczenie pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwolnione nie później 
niż w 15 dniu od zakończenia okresu rękojmi.

§12
Ubezpieczenie wykonawcy

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero 
groszy) na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o 
którym  mowa  w  §  7  w  dniu  podpisania  niniejszej  umowy  komplet  dokumentów 
ubezpieczeniowych,  z  których  wynika  pełna  treść  warunków  ubezpieczenia.  Przez 
komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny 
dokument  wystawiony  przez  ubezpieczyciela  potwierdzający  zawarcie  umowy 
ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy 
oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.



2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w 
zakresie Odpowiedzialności Cywilnej na cały okres trwania prac będących przedmiotem 
niniejszej  Umowy  i  przedkładania  na  dowód  tego  Zamawiającemu  bez  osobnego 
wezwania  nie  później  niż  3  dni  kalendarzowe  przed upływem  terminu  obowiązywania 
umowy  ubezpieczenia  polisy  ubezpieczeniowej  (lub  innego  dokumentu  wystawionego 
przez ubezpieczyciela potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach 
nie gorszych niż określone w ust. 1 wraz z kompletem dokumentów ubezpieczeniowych.

3. Jeżeli  Wykonawca  nie  zrealizuje  obowiązku  przewidzianego  w  ust.  1  lub  w  ust.  2 
Zamawiającemu przysługiwać  będzie  prawo naliczenia  kary umownej  za opóźnienie  z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1.4 .

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli  Wykonawca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem lub  zakończeniem 
realizacji  przedmiotu umowy tak dalece,  że nie  jest  prawdopodobne,  żeby zdołał  go 
ukończyć w terminie określonym w § 2, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić  jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego  do 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy 
albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania 
i  wyznaczyć  mu  w  tym  celu  odpowiedni  termin.  Po  bezskutecznym  upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

3. W razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy.  W  takim  wypadku 
Wykonawca  może żądać jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu z  tytułu  faktycznego 
wykonania części umowy.

4. Zamawiający  może,  w każdym czasie,  odstąpić  od umowy lub  jej 
części  jeżeli  Wykonawca  nie wykonuje  prac  zgodnie  z  Umową  lub  też  nienależycie 
wykonuje prace  lub też przerwał realizację prac i nie realizuje ich bez uzasadnionych 
przyczyn.

§ 14
Zmiany w umowie

1.  Niniejsza  Umowa  może  zostać  zmieniona  z  zastrzeżeniem  następujących  warunków, 
które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania:
1.1. Zmian  ogólnie  obowiązujących  przepisów,  prawa  miejscowego  oraz  wymogów 

dotyczących Zamawiającego;  bezpośrednio odnoszących się do praw i  obowiązków 
stron umowy.  Zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do 
dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów.

2.1. Zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od stron umowy, m.in.:
1.2.1.  o  czas  dokonania  niezbędnych  uzgodnień  z  instytucjami  zewnętrznymi,  wydania 

decyzji  lub  pozwoleń,  ponad  okresy  wynikające  z  kodeksu  postępowania 
administracyjnego.

1.2.2.  konieczność  dokonania  zmian  w  przedmiocie  umowy  w  przypadku  braku  zgody 
właścicieli na przeprowadzenie inwestycji.

1.2.3. konieczność wykonania prac dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia ale 
niezbędnych do jego wykonania, o ile będą one miały wpływ na termin wykonywania 
przedmiotu zamówienia

1.2.4.  wystąpienie  okoliczności  uniemożliwiających  wykonanie  czynności  określonych  w 
umowie np. inwentaryzacji, pomiarów geodezyjnych, geologicznych, oględzin i innych 
czynności koniecznych do wykonania umowy spowodowane przez m.in.:



- powódź, warunki atmosferyczne, kataklizmy lub inne niesprzyjające warunki fizyczne
-  brak  zgody  właścicieli  lub  zarządców  terenu  lub  inne  uniemożliwiające 
przeprowadzenie prac
- istniejącą infrastrukturę lub jej stan

1.2.5.  konieczność skoordynowania zamówienia z innymi zadaniami, o ile zadania te mają 
wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.

1.2.6. Zmiana terminu realizacji nadzoru autorskiego w przypadku zmiany przeprowadzenia 
planowanej  inwestycji.   Zmiana terminu określonego w umowie,  jest  możliwa tylko w 
zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot 
zamówienia w sposób zgodny z SIWZ.

1.3.  Zmiany w zakresie realizacji inwestycji  z przyczyn technicznych, które nie mogły być 
przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim w zakresie 
nie  zinwentaryzowanego  mienia,  odkryć  archeologicznych,  opóźnień  wynikających  z 
trudności  w  uzgodnieniu  przebiegu  inwestycji  z  posiadaczami  działek,  przez  które 
przebiegać  będzie  inwestycja  lub  na  których  konieczne  będzie  dokonanie  zajęcia 
czasowego i podobnych przeszkód, które zostały ujawnione podczas wykonywania prac. 
Zmiana  zakresu  zamówienia  określonego  w  SIWZ,  jest  możliwa  tylko  w  zakresie 
niezbędnym,  aby  wykonawca  po  ustaniu  lub  usunięciu  przeszkód  mógł  wykonać 
przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ.

1.4.   Zmiany w zakresie realizacji  inwestycji,  które nie mogły być przewidziane w czasie 
prowadzenia  postępowania  z  przyczyn  technicznych  a  polegających  na  obiektywnej 
konieczności  zmiany  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zastosowania 
rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych. 
Zmiana zakresu prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, 
do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami; 
prawidłowego wykonania przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ.

1.5.  Jeżeli  z  powodu  nadzwyczajnej  zmiany  stosunków  spełnienie  świadczenia  byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego 
strony  nie  przewidywały  przy  zawarciu  umowy,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość 
zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy,  opierając  się  na  zasadach  współżycia  społecznego  interesów 
Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Przy  czym  zmiana  umowy  dopuszczalna  jest  tylko  w 
zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem 
zamówienia.

1.6. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania umowy ze względu na zaistnienie siły 
wyższej.  Zmiana  umowy  dopuszczalna  jest  tylko  w  takim  zakresie,  aby  po  ustaniu 
działania  siły  wyższej,  wykonawca  mógł  wykonać  przedmiot  zamówienia  w  sposób 
zgodny  z  SIWZ.  Pod  pojęciem  "siły  wyższej"  rozumie  się  wszystkie  zdarzenia 
zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) 
umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak:

1.6.1. wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych,
1.6.2. terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
1.6.3.rozruchy  z  wyjątkiem  tych,  które  są  ograniczone  wyłącznie  do  pracowników 

Wykonawcy lub   jego podwykonawców lub Zamawiającego,
1.6.4.zanieczyszczenie  i  inne  podobnie  niebezpieczne  skutki  spowodowane  przez 

substancje  toksyczne,  z  wyjątkiem  tych,  które  mogą  być  przypisane  użyciu  przez 
Wykonawcę takich substancji,

1.6.5. działania sił przyrody, huragany, powodzie,
1.6.6.ogólnokrajowe  bądź regionalne  spory w przemyśle  lub  też  spory,  które  są  częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec.
1.7.   Strony  dopuszczają  zmniejszenie  zakresu  prac  projektowych  z  jednoczesnym 

zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  pomimo zachowania należytej 
staranności,



1.8.  Strony dopuszczają zmianę sposobu zapłaty w przypadku, gdy nastąpi zmiana terminu 
realizacji przedmiotu umowy lub zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wprowadzenie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  1  do  umowy  wymaga  aneksu 
sporządzonego  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
Rozstrzyganie sporów

1. Jeżeli  powstaną  spory  dotyczące  wykonania  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  i 
Projektant dołożą starań aby rozwiązać je bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą 
w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Skierowanie sprawy do właściwego sądu Strony będą traktować jako ostateczność.

§ 16
Regulacja prawna

W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszej  umowie  maja  zastosowanie  przepisy  ustawy 
prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz  kodeksu cywilnego.

§ 17
Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


