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Warszawa, dnia 28/12//2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont 2 pomieszczeń bibliotecznych i ich
adaptacji na Pracownię Digitalizacji wraz z nadzorem autorskim w budynku w Warszawie
przy ul. Śniadeckich 8.
160/220/IMPAN/4.8/2020
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Podręcznik dla Beneficjenta projektu
finansowanego w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/17 "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym
Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów i projektu remontu 2 pomieszczeń bibliotecznych i
ich adaptacji na Pracownię Digitalizacji w budynku w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8.
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
Strona internetowa Zamawiającego: www.impan.pl
e-mail: a.chlewicka@impan.pl
godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ich niespełnienie oznacza wykluczenie Wykonawcy z dalszego
postępowania a w konsekwencji odrzucenie oferty)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponują odpowiednim potencjałem
organizacyjnym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami do wykonania zamówienia posiadającymi
następujące uprawnienia:
1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
2) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wentylacyjnych, bez ograniczeń;
3) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instancji i
urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń.

3. O udzielenie zamówienia NIE MOGĄ ubiegać się Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się sytuacje, w których osoby
uczestniczące w prowadzeniu postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania
sprawują jednocześnie u dostawcy lub wykonawcy funkcje decyzyjne lub są zaangażowane po stronie
Wykonawcy w realizację projektu, natomiast powiązanie kapitałowe oznacza posiadanie przez
Beneficjenta udziałów u dostawcy lub Wykonawcy, bez względu na ich wielkość.
4. Wykonawcy
niespełniający
warunków
udziału
w
postępowaniu
zostanie
wykluczony.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę, który złożył
nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
ZŁOŻONA OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA kiedy:
 jej treść nie będzie odpowiadała treści opisu zamówienia;
 jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
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będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania;

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont 2 pomieszczeń
bibliotecznych i ich adaptacji na Pracownię Digitalizacji wraz z nadzorem autorskim w budynku w Warszawie
przy ul. Śniadeckich 8.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:
71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego
71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1. Zakres remontu: 2 pomieszczenia biblioteczne na końcu korytarza od strony ul. Śniadeckich są
przeznaczone do remontu i do adaptacji na Pracownię Digitalizacji.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 (szkic do oferty pomieszczenie nr 1 i nr 2)
Powierzchnia Pracowni - razem (1+2) 55 m2, wysokość pomieszczeń 4,25 m
2. Przewiduje się następujące funkcje dla remontowanych pomieszczeń:
a) pom. nr 1: Pracownia digitalizacji ze skanerami - 3 stanowiska pracy ze skanerami (220x90cm) i
biurkiem z komputerem oraz regały; żaluzja na okno ciemna; wymagana klimatyzacja i wentylacja
mechaniczna;
c) pom. nr 2: Pracownia grafików - 3 stanowiska komputerowe oraz regały;
Wykonawca przedstawi zamawiającemu co najmniej 2 propozycje aranżacji pomieszczenia do wyboru
przez Zamawiającego.
3. Planowane prace remontowe:
1) Remont w tym uzupełnienie i szlifowanie parkietów drewnianych wraz z olejowaniem (wszystkie
pomieszczenia);
2) Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wraz z malowaniem ścian i sufitów (pomieszczenia 1,2);
3) Rozprowadzenie instalacji komputerowej podłączonej do serwerów (pomieszczenia 1,2);
4) Wymiana całej instalacji elektrycznej,
5) Wykonanie instalacji klimatyzacji z chłodzeniem w pom. nr 1, 2 oraz ew. instalacji wentylacji
mechanicznej w pom. nr 1 i 2;
6) wymiana drzwi wejściowych na pełne z naświetlami.
Jednostka projektowa udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji
jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, a kończy się po
bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych, wykonanych w oparciu o dokumentację
będącą przedmiotem zamówienia.

1. Zakres opracowania przedmiotu zamówienia będzie obejmował:
1) Inwentaryzację stanu istniejącego.
2) Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego;
3) Projekt z podziałem na branże:
a) architektoniczną;
b) instalację sanitarną;
c) instalację elektryczną.
4) Opracowanie projektów wykonawczych, składających się z projektów:
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a) koncepcji aranżacji wnętrz i rozkładu pomieszczeń pod kątem planowanej zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń,
b) instalacji sanitarnych;
c) instalacji elektrycznych;
d) architektoniczno
–
budowlany
(obejmujący
ewentualne
zagadnienia
konstrukcyjne
i ogólnobudowlane).
Wszelkie inne opracowania projektowe, jeżeli konieczność ich sporządzenia zostanie stwierdzona w
trakcie realizacji zamówienia, a będą one konieczne.
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU;
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem;
Przedmiar robót – winien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

9) Pełnienie nadzoru autorskiego (przez projektantów wykonujących dokumentację we wszystkich
poszczególnych branżach) nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych opracowań
projektowych w przypadku gdy Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

2. Przed przystąpieniem do wykonania projektu Wykonawca jest zobowiązany do:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

przeprowadzenia (przed przystąpieniem do projektowania) niezbędnej ilości oględzin budynku
objętego zakresem przedmiotu zamówienia, a także zapoznanie się z terenem, specyfiką
działalności Zamawiającego;
wykonania szczegółowej inwentaryzacji wraz z instalacjami w zakresie, w jakim, wedle
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy, będzie to konieczne do należytego wykonania zamówienia;
wykonania niezbędnych badań, pomiarów ekspertyz i uzyskanie niezbędnych dokumentów, map,
wyciągów itp., które będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania w sposób, umożliwiający
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ
na koszty inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej;
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i po
zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu) wymaganych przepisami prawa
zgłoszeń/pozwoleń;
Wykonawca jest zobowiązany do każdej koniecznej współpracy z właściwym urzędami podczas
procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji, a w szczególności terminowego udzielania informacji i
wprowadzania ewentualnych uzupełnień (nieodpłatnie, w tym również do dokumentacji
projektowej).

3. Projekt, oprócz uzgodnień wynikających z prawa budowlanego powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą
ds. PPOŻ. Za termin wykonania projektu Zamawiający uznaje złożenie go do odpowiedniej jednostki
administracji publicznej celem uzyskania zgłoszenia/pozwolenia na budowę. Ww. projekt musi zostać
uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
warunkami technicznymi i normami.

4. Projekt wykonawczy lub budowlano – wykonawczy, musi być zaopatrzony w specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót zgodną z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129. t. j.)

5. Osoby wykonujące poszczególne opracowania w danych branżach muszą posiadać odpowiednie
uprawnienia, oraz być czynnymi członkami danej Wojewódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wszystkie
opracowania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym oraz odpowiednimi organami. Koszty związane z
otrzymaniem wszelkich opinii, dokumentów, uzgodnień pozostają po stronie Wykonawcy.

6. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej

(dla każdej branży i zakresu, wliczając w to egzemplarze projektu złożone do organu administracji) oraz w
1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku danych (np. płyta CD/DVD, pendrive) wraz z
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protokołem zdawczo – odbiorczym (po dokonaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii) i wykazem
przekazanych opracowań , jak również pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z
zapisami umowy, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, jest w stanie zupełnym i
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana na płycie CD (w wersji DWG, PDF), opis w DOC i PDF).
Kosztorysy Inwestorskie w wersji ATH i PDF.
Kosztorysy ofertowe w wersji ATH i PDF
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji ATH i PDF.

7. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do

niezbędnego sprzętu i personelu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, uwzględniając w dokumentacji użycie podczas
robót budowlanych materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami
o odpadach.

Prace projektowe winny być poprzedzone szczegółową inwentaryzacją architektoniczną, instalacyjną oraz
analizą stanu istniejącego. Całość wymaga uzgodnień z Zamawiającym odnośnie wszelkich rozwiązań i
technologii, materiałów, proponowanych aranżacji wnętrz. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać
kwestie bezp. pożarowego i ewakuacji.
NADZÓR AUTORSKI
Jedną z części przedmiotu umowy stanowi pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji robót
budowlanych w przypadku gdy Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający
przewiduje max. 4 wizyty.
Za termin zakończenia tego zakresu umowy uznaje się termin zakończenia robót przez Wykonawcę robót
budowlanych.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania, dokonywania uzgodnień z
Wykonawcą robót budowlanych (w porozumieniu z Zamawiającym), a także nanoszenia niezbędnych
wynikających z uzasadnionej potrzeby zmian w dokumentacji projektowej o charakterze zmian nieistotnych.
1.

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, nad zgodnością wykonanych robót z
opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej
dokumentacji projektowej.
1.1 Nadzór autorski obejmuje wykonanie czynności, o których mowa poniżej, a w szczególności:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub zmianę
trasy wynikającą z innych względów (technicznych lub formalnych), za wyjątkiem sporządzenia
projektów zamiennych;
d) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych,
e) podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna);
f) utrwalenie czynności nadzoru autorskiego w karcie rejestru czynności nadzoru autorskiego
i dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczególności:
wykonywanie rysunków, szkiców, dokonywanie zapisów na rysunkach (szkicach) istniejących. Zmiany
g) udział w odbiorze końcowym;

2. Sposób pełnienia nadzoru autorskiego.
Zobowiązanie projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje z chwilą
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zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i przekazania mu
terenu budowy. Nadzór autorski, jest pełniony aż do zakończenia budowy przekazania inwestycji do
użytkowania, tj. podpisania protokołu odbioru. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, powinien:
a) zapewnić w trakcie wizyty na budowie skład zespołu projektowego nadzorującego budowę
kompetentny do podjęcia decyzji, które mają być przedmiotem narady;
b) informować niezwłocznie Zamawiającego – inwestora i wykonawcę o wszelkich dostrzeżonych
błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach
z dokumentacją projektową.
3. Przewidywana ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego.
Zamawiający przewiduje max 4 pobyty nadzoru autorskiego.
Za jeden pobyt uważa się wykonanie przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje, niezależnie od
czasu jego trwania, czynności o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, które zostaną
wyszczególnione w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy. Wynagrodzenie za jeden pobyt
obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru. Konieczność podjęcia przez
Wykonawcę jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie błędów w dokumentacji projektowej lub
uzupełnienie jej braków nie jest traktowane jako płatny nadzór autorski.
4. Projektant i jego upoważnieni przedstawiciele będą mieli zapewniony wolny wstęp na teren budowy.
Nadzorem autorskim nie jest objęte pełnienie obowiązków właściwych wykonawcy i nadzorowi
inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacją robót, jakością wykonywanych robót i sposobem ich
prowadzenia, kontrolą technicznej jakości wykonywanych robót, kompletacją i koordynacją dostaw,
sprawdzeniem atestów i wymaganiem innych dokumentów związanych z dopuszczeniem do zastosowania
materiałów i wyrobów, dokonywaniem obmiarów robót, sprawdzaniem i interpretowaniem wycen
i rachunków wykonawcy.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców w dniu:
4 i 5 stycznia 2021 r.
Zgłoszenie dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać na adres e-mail: ac@impan.pl
Zgłoszenie chęci udziału w wizji lokalnej powinno określać dzień (jeden z wyżej wskazanych terminów)
w którym Wykonawca chciałby dokonać wizji lokalnej. Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie w wyżej
wskazanych dniach w godzinach 9:00-14:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego
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V. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena (C) – 90 %,
2) Termin realizacji (T) – 10%.
2. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
a) Punktacja w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie wzoru:
C = (C naj : C o) x 90 pkt
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
C naj – najniższa cena ofertowa brutto spośród ważnych ofert,
C o – cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 90. Ocena tego
kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w Formularzu ofertowym.
cena brutto oferty, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek oczywistych omyłek rachunkowych oraz z
uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych kosztów jakie Zamawiający może ponieść w przypadku wyboru
oferty złożonej przez Wykonawcę zagranicznego lub osobę fizyczną;

b) Punktacja w kategorii „Termin wykonania” będzie badane w następujący sposób:
 Realizacja projektu w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 0 punktów,
 Realizacja projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 5 punktów,
 Realizacja projektu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 10 punktów,
Wskazanie terminu wyższego niż 21 dni kalendarzowych spowoduje odrzucenie oferty.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „Termin realizacji” wynosi 10.
Ocena tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w Formularzu ofertowym
3. Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (K) przyznanych za
poszczególne kryteria zgodnie z wzorem:
K=C+T
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K). Łącznie za
spełnienie wszystkich kryteriów oceny ofert Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt (100%).
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być
wrażona cyfrowo i słownie.
7. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Zaoferowane
wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem
zamówienia (w tym wszystkie obciążenia publicznoprawne). Wykonawca podaje cenę oferty w kwocie
brutto.
8. Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do
Zapytania. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz
uzupełnienia dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem.
10. Ocenie podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne wskazane w części III zapytania ofertowego.
W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów,
Zamawiający wzywa oferenta do uzupełnienie oferty. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie
złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że
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oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję
obejmującą całość.
3. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2);
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,
6. Oferta musi być czytelna, złożona na piśmie, trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną.
Zaleca się aby wszystkie strony dokumentów składające się na ofertę były kolejno ponumerowane oraz
trwale ze sobą zszyte.
7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11/01/2021 r.:
- w formie papierowej do godz. 10:00 (liczy się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego) na adres:
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, sekretariat - pok. 111
- w formie skanu do godz. 10:00 na adres e-mail: a.chlewicka@impan.pl (skan dokumentów podpisanych
przez osoby umocowane)
godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
8. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
6) jeśli mimo wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem
ofertowych oferent nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym w wezwaniu terminie,
7) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie
w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską i wymagającą obligatoryjnych wyjaśnień,
jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.
10. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);
2) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3);
3) Wykonawca ma obowiązek wykazać, że ofertę podpisała osoba uprawniona – dołączając aktualny
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji
działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert oraz pełnomocnictwo
do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
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1. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie
kryteriów wskazanych w części V zapytania.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną wszystkie
podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zostanie wezwany do podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty
z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy cena oferty
przekracza budżet Zamawiający, postępowanie może zostać unieważnione z tego powodu.
VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Chlewicka
E-mail: a.chlewicka@impan.pl
Tel.: 22 522 81 30
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie
możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia i zawarcie umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania IMPAN do zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 20 dni od zakończenia terminu składania ofert1, bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie
możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której wybrano wykonawcę jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również zmianę
warunków umowy, jeśli zmiany te będą wynikały ze zmian w Projekcie lub będą korzystne dla
Zamawiającego oraz nie będą miały wpływu na kryteria oceny ofert zawarte w części V zapytania
ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
X. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul.
Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan Bartłomiej Zdziarski kontakt:
iod@impan.pl tel. 600996438;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na projekt remontu 2

1

Przekroczenie terminu związania ofertą skutkuje jedynie możliwością odmowy podpisania umowy ze strony Wykonawcy.
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pomieszczeń bibliotecznych i ich adaptacji na Pracownię Digitalizacji w Instytucie Matematycznym PAN,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres przechowywania
dokumentacji.
6. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(-), że
przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani(u):
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
***

Załączniki do zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:
1. Szkic do oferty (załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
3. Wykaz osób (załącznik nr 3)
4. Projekt umowy (załącznik nr 4)
28/12/2020r oryginał podpisany
(data i podpis zamawiającego)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na projekt remontu 2 pomieszczeń bibliotecznych i ich adaptacji na
Pracownię Digitalizacji – Formularz Ofertowy
……………………., dnia ……………….roku
(miejscowość)

(dnia)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Zamawiającego
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
e-mail: a.chlewicka@impan.pl
Dane Wykonawcy
Nazwa: ....................................................................................................
Adres: ......................................................................................................
NIP: ...........................................................................................................
E-mail: .........................................., tel.: ................................................
I.

Nazwa zamówienia: projekt remontu 2 pomieszczeń bibliotecznych i ich adaptacji na Pracownię
Digitalizacji prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Podręcznik dla Beneficjenta
projektu finansowanego w ramach Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów
Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN

II.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:
1. Wskazane w ogłoszeniu do zapytania

III.

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu.
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Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Oświadczam, że poniższe ceny zawierają produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w cz. IV ogłoszenia o zamówieniu:
Cena
Lp.

Opis

Jednostkowa

Ilość

Wartość zł brutto

4

5

zł brutto
1

2

3

3.1.
……………………………..… zł brutto

Opracowanie wymaganej
dokumentacji projektowej

(w tym …. % podatku VAT)

nadzór autorski

…………………..…
cena za jeden

4
pobyty

……………………………..…zł brutto
(kolumna 3 x kolumna 4)

pobyt
(brutto)

Łączna cena ofertowa zamówienia:

(w tym ..…. % podatku VAT)

* Niepotrzebne skreślić

3.2.

Brutto: _______________zł

(suma: wartość pkt.3.1. kolumna 5 + wartość pkt 3.2. kolumna 5)
(w tym ____% podatku VAT)

Słownie: ………………….………

Oferuję realizację dostawy w terminie:




21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na dany miesiąc – 0 punktów, *
14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na dany miesiąc – 5 punktów. *
10 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na dany miesiąc – 10 punktów. *

Wskazanie terminu wyższego niż 23 dni kalendarzowe spowoduje odrzucenie oferty.
V.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
prowadzonego postępowania oraz w przypadku wyboru mojej oferty do potrzeb zawarcia umowy oraz
na udostępnienie przez IMPAN moich danych w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu
realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub
ich przedstawicielom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Jednocześnie jestem świadomy/*świadoma, iż:
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administratorem moich/naszych danych osobowych jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa;
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Bartłomiej Zdziarski kontakt: iod@impan.pl tel.
600996438;
celem przetwarzania jest:
 przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na [podstawa
prawna przetwarzania danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.]
 w przypadku wyboru oferty w celu realizacji umowy – [podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.],
 w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom
uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności na [podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych -Art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.]
odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych.
moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany
posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
jeśli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.
Wykonawca oświadcza, że:
a) spełnia warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania wiedzy i doświadczenia
niezbędnych do należytego wykonania zamówienia oraz dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
b) nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym oraz osobami uczestniczącymi
w prowadzeniu postępowania lub osobami mogące wpłynąć na wynik postępowania.

VII.

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji
działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert oraz pełnomocnictwo
do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą (jeśli dotyczy),
2. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia.

………………………………………………………….
Data i podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Wykaz osób

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z oświadczeniem, że wykazane osoby posiadają stosowne uprawnienia.
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: w wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
l.p.

Nazwisko i imię

Kwalifikacje zawodowe

Wykształcenie

Pełna nazwa uprawnień

Nr uprawnień
i data ich nadania

1.
....

Wymagane osoby z następującymi uprawnieniami
1)
2)
3)

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, bez ograniczeń;
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instancji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń.

__________________ dnia ____________

_________________________________
(podpis Wykonawcy)

Zakres wykonywanych
czynności
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont 2 pomieszczeń bibliotecznych i ich adaptacji na Pracownię Digitalizacji
wraz z nadzorem autorskim w budynku w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8.
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Podręcznik dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Projektu
"Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN

UMOWA NR ……………….

Zawarta w dniu ……. 2020 r. w Warszawie pomiędzy

w Warszawie, zwana dalej „umową”, pomiędzy:
Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk , ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa,
zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem rejestru RIN-III19/98, NIP: 525-000-88-67 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanego przez:
prof. dr hab. Łukasza Stettnera zwanego w dalszej części umowy także „Zamawiającym”,
a:
…………………………………. zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986),
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont 2 pomieszczeń bibliotecznych i
ich adaptacji na Pracownię Digitalizacji wraz z nadzorem autorskim w budynku w Warszawie
przy ul. Śniadeckich 8. prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Podręcznik
dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium
Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN
b) nadzór autorski nad wykonaniem inwestycji, w przypadku gdy Zamawiający zawrze umowę z
Wykonawcą na roboty budowlane.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący
załącznik nr 1 do umowy.
3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna spełniać wymagania określone
w przepisach prawa w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (oraz
pozostawać w zgodności z wytycznymi Zamawiającego i być kompletną z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.
4. W dokumentacji Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
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niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Zobowiązany
jest również do wskazania parametrów równoważności.
5. Wykonawca winien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział
w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalności.

1.

§ 2.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w terminie do dnia ………. 2020 r. zostanie uzupełnione zgodnie ze
złożoną ofertą

2. Nadzór autorski nad wykonaniem inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej, w przypadku gdy
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą robót budowlanych, będzie prowadzony do dnia
zakończenia prac budowlanych.
3. Przedmiot umowy przekazywany będzie w następujących częściach:
a) dokumentacja projektowa wykonawcza wraz z wszelkimi opracowaniami określonymi w Opisie
przedmiotu zamówienia,
b) nadzór autorski.
4. Za termin wykonania niniejszej umowy uważać się będzie datę podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru przez Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy.
5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów umownych, jeżeli niedotrzymanie
pierwotnych terminów umownych stanowi konsekwencję przypadków opisanych w § 14 ust. 1.1.
§ 4.
1. Wykonawca do opracowanej dokumentacji załączy oświadczenia:
a) potwierdzające jej zgodność z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
kompletność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
b) potwierdzające, że stanowi ona jego wyłączną własność, stanowi rezultat jego twórczości i nie jest
obciążona prawami osób trzecich oraz że praw takich nie narusza.
2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na
Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej
stanowiącej przedmiot umowy, do korzystania na terytorium kraju i zagranicą na wszelkich polach
eksploatacyjnych, a w szczególności:
a) wykonawstwa, remontu, dobudowy, przebudowy, modernizacji, wprowadzeń zmian w oparciu
o przedmiotową dokumentację,
b) używania dokumentacji projektowej i przekazywania jej stronom biorącym udział w postępowaniu
o udzielenia zamówienia publicznego,
c) powielania i obróbki dokumentacji dowolną techniką,
d) upubliczniania i rozpowszechniania bez ograniczeń,
e) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na których utrwalono
dokumentację projektową,
f) dokonywania zmian dokumentacji projektowej,
g) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji
projektowej stanowiącej przedmiot umowy.
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§ 5.
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wykonuje,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż
100 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy. Aktualna polisa Wykonawcy stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
4. Jeżeli w trakcie umowy upłynie termin ważności polisy OC, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). Sankcją niewykonania obowiązków, o
których mowa powyżej stanowi zastosowanie przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w §
9 ust. 1 lit. c oraz uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1.
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanego projektu
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych
opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości i poprawności wykonanej
dokumentacji projektowej.
7. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, który
zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Termin usunięcia wad, wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a w przypadku braku
takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający.
9. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy wady nieusunięte w uzgodnionym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad
Zamawiający obciąży Wykonawcę – na co Wykonawca wyraża zgodę.

§6
1. W przypadku gdy Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą robót budowlanych Wykonawca
zobowiązany
jest
do
pełnienia
nadzoru
autorskiego
w
trakcie
realizacji
inwestycji
w oparciu o opracowaną przez niego dokumentację projektową.
2. Nadzór autorski należy pełnić w trakcie trwania budowy, tj.: w okresie od dnia rozpoczęcia inwestycji
(przekazania terenu budowy) do dnia do dnia zakończenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia
na użytkowanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na budowie. Pobyt Wykonawcy na
budowie w ramach nadzoru autorskiego poprzedzony będzie wezwaniem na budowę drogą
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elektroniczną przez Zamawiającego, wyprzedzająco 2 dni przed terminem planowanego pobytu
budowie.

na

4. Potwierdzenie obecności Wykonawcy na budowie w ramach nadzoru autorskiego stanowić będzie
stosowny wpis do Dziennika Budowy.
5. Zakres czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, sposób jego pełnienia oraz ilość
pobytów w ramach obowiązkowego nadzoru autorskiego Wykonawcy określa Opis przedmiotu
zamówienia (załącznik do umowy).
6.

Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zleconego nadzoru
autorskiego Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę
w pełnej wysokości.
§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową obejmującej
okres odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych
na podstawie tej dokumentacji na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru robót budowlanych.

§8
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 wraz ze sprzedażą majątkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej
strony
ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe
przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z
2017r. poz. 459 ze zm.) na łączną kwotę:
netto - ……….. zł, (słownie……………………………… 00/100)
brutto - …………… zł , (słownie: …………………………….. 00/100),
z tego:
- za opracowanie dokumentacji projektowej – …………… zł brutto - zgodnie z ofertą Wykonawcy,
- za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją, w przypadku gdy Zamawiający zawrze umowę z
Wykonawcą robót budowlanych – ……………………… brutto - zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie to jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości prac
objętych niniejszą umową wraz ze sprzedażą majątkowych praw autorskich do dokumentacji
projektowej, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 14 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nastąpi jednorazowo
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę na
podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust.4.
4. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie faktur częściowych
(wystawionych w okresach miesięcznych) i płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Do celów wystawienia faktur:
1) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP
……………….
2) Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i faktura wystawiona
powinna być w następujący sposób:
Nabywca:
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Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa
NIP: 525-000-88-67
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie
faktur.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;
c) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy), o której
mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od następnego
dnia po terminie ważności polisy;
d) nieuzasadnionej nieobecności Wykonawcy na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego
w określonym przez Zamawiającego terminie - 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
e) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.
2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej
wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury
lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 10
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie,
w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania
zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione
czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.
2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień
dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców.
§ 11
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia lub opóźnienia
w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 14 dni
od zawarcia umowy, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie
będzie realizowany zgodnie z umową, a nie rozpoczęcie lub opóźnienie w rozpoczęciu wykonania
przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie
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wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji
o powyższych okolicznościach.
§ 12
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w razie
wystąpienia następujących okoliczności:
1) przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni dających podstawę
do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie
umownym, a przerwa lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami
umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą;
3)

gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi usunięcia wad lub
usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez
Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie usługi
na koszt Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych –
na co Wykonawca wyraża zgodę;

4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się do usunięcia. Wadą
istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W
takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy;
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 strony umowy dokonają jej rozliczenia
w terminie 60 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji
oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 30 dni od daty
rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów
rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.
3. Rozwiązanie będzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyn
rozwiązania.
§ 13
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania
i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 rozliczenie między
stronami nastąpi na zasadach określonych w § 12 ust. 2 z uwzględnieniem ewentualnej zmiany stawki
podatku od towarów i usług.
§ 14
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
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a) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub
części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na
skutek działania siły wyższej,
b) zmian będących następstwem działań organów administracji, (a w szczególności: opóźnienia w
uzyskaniu uzgodnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy, przedłużającej się procedury
w uzyskaniu prawa do dysponowania gruntów dla realizacji przedmiotu umowy, opóźnienia w wydaniu
decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu umowy itp.),
c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających
z winy Wykonawcy (a w szczególności: wstrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmiany
przewidywanego okresu realizacji inwestycji, wstrzymanie, przerwa w realizacji inwestycji, odstąpienie
Zamawiającego od realizacji inwestycji itp.).
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem
dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
1.2. Zmiany wynagrodzenia w następstwie:
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT
lub wprowadzenie nowego podatku,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy,
c) zmniejszenia ilości pobytów w ramach nadzoru autorskiego (w trakcie realizacji robót budowlanych).
Zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.,
d) rezygnacji z pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku nie realizowania zadania inwestycyjnego,
e) zmiany sposobu i terminu rozliczeń umowy,
f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 847) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej
Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
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pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi. Zmiana dotyczy wynagrodzenia za nadzór autorski.
g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą
nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że
wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana dotyczy wynagrodzenia za nadzór
autorski.
1.3 Zmiany osobowe :
a) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów ze strony Zmawiającego czy Wykonawcy,
b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.).
Zmiany określone w ust. pkt 1.3 lit a i b mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej
stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.
§ 15
Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:
a) ze strony Zamawiającego jest P.
…………………………………………………………………………………………….,
b) ze strony Wykonawcy jest P.
…………………………………………………………………………………………………,
§ 16
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
oraz inne właściwe przepisy.
§ 17
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym
dla każdej ze stron.
§ 19
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy,
3. Protokół odbioru przedmiotu umowy,
4. Polisa Wykonawcy

WYKONAWCA:

Z A M A W I A J Ą C Y:
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
W zakresie Przedmiotu Umowy Nr ……………….…… z dnia ……………………. roku na: „Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej na remont 2 pomieszczeń bibliotecznych i ich adaptacji na Pracownię Digitalizacji
wraz z nadzorem autorskim w budynku w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8. prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności w oparciu o Podręcznik dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Projektu
"Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym
PAN.”
Ustalenia w sprawie terminu zakończenia:
1. Termin zakończenia wynikający z umowy: ……………………………………………………………
2. Zgłoszenie gotowości do odbioru Wykonawcy: ……………………………………………………
3. Gotowość do odbioru została potwierdzona dnia ………………………………………………..
4. Wobec powyższego roboty zostały wykonane terminowo/nieterminowo zwłoka wynosi ………………. dni
II.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Postanowienia dotyczące odbioru Przedmiotu Umowy Nr ………….. z dnia ………………….
W zakresie rozliczenia końcowego przedstawiciele Zamawiającego dokonują odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej.
W trakcie odbioru nie stwierdzono wad/stwierdzono nw. wady ………………………………..
i wyznaczono termin na ich usunięcie do dnia ……………… wady zostały usunięte dnia ……………….. / nie
zostały usunięte.
Dodatkowe ustalenia: ……………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca przekazał Zamawiającemu nw. dokumenty:
1)
Projekt Funkcjonalno-Uzytkowy
2)
Dokumentacja projektowa: projekt budowlany……………………….. projekt wykonawczy: branża….
3)
STWOiR ………………………………………..
4)
Kosztorys inwestorski, branża:…………………………………………
Wobec powyższego Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Nr ………… Dyrektora IMPAN z dnia
………………. dokonuje odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z dniem podpisania niniejszego
protokołu tj. z dniem ……………………………………………………………………. r.
Z
dniem
podpisania
niniejszego
protokołu
rozpoczyna
się
bieg
okresu
gwarancji
i rękojmi Przedmiotu Umowy.
Załącznikiem do niniejszego protokołu są nw. Dokumenty:
1) ……………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………..

Dodatkowe ustalenia: ……………………………………………………………………………………………………………
Niniejszy
protokół
i Zamawiającego.

sporządzono

w

dwóch

Komisja odbiorowa Zamawiającego:
…………………………………………

egzemplarzach,

po

jednym

dla

Wykonawca:
…………………………………

Na tym zakończono Protokół Odbioru Końcowego w zakresie umowy Nr …… z dnia ………… r.
Warszawa, dnia ……………………................

Wykonawcy

