
 

Warszawa dnia………………. 

 
 

 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na: wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wzmocnień stropu nad piwnicami oraz biegów klatki schodowej w nieruchomości przy                 

ul. Powązkowskiej 80. 

 

 

Sprawa nr ZM.NZP.52/19 

 

Nazwa Oferenta:................................................................................. 

Adres: ................................................................................................. 

TEL./FAX: …………………………………………………………. 

REGON: …………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………… 

Dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa (Zamawiający) 

Ja (imię i nazwisko) 

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: 

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

1. Oferuje: 

Cena netto łącznie: ……………(słownie:………………………………………………………..…), 

VAT 23%  

Cena brutto łącznie: ………… . (słownie: ……………….……………………………………..…..), 

za w/w przedmiot Zamówienia  

2. Termin realizacji usługi ustala się: 120 dni od daty podpisania umowy. 

3. Warunki płatności: w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury                          

do siedziby Zamawiającego. 

4. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 24 miesiące. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem        
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

        

 

Podpis oferenta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 



 

WZÓR 

UMOWA Nr………………                     
 
zawarta w dniu. ……... 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 
Miastem Stołecznym Warszawą, z siedzibą: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, które reprezentuje:  
 
……………………………. – ………………….. Zarządu Mienia Skarbu Państwa z siedzibą                            
w Warszawie 00-838, ul. Prosta 69, działającym na podstawie pełnomocnictwa 
……………………………………………..………, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
a 
 
firmą ............................................................................................................................ 
z siedzibą w ............................................ przy ul. ........................................................ 
REGON ………………., NIP ……………………., KRS ………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………….  …………………………………….. 
……………………………………….  …………………………………….. 
 
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) bez stosowania ustawy, została 
zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, obejmujący: 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnień stropu nad piwnicami oraz 
biegów klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Powązkowskiej 80, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą podpisania niniejszej Umowy. 
2. Termin zakończenia przedmiotu Umowy nastąpi do 120 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.   
 

§ 3 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie, zaopatrzona w wykaz opracowań – spis treści, 
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i że została 
przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przeznaczenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wykonanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, jej zgodność z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością przez 

osoby z odpowiednimi uprawnieniami projektowanymi. 

1) opracować dokumentację projektowo-kosztorysową (projekt budowlany i wykonawczy)                     
z należytą starannością - pozwalającą uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, 

2) opracować STWiOR, 

3) uzgodnić z Zamawiającym zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania, 

4) zastosować w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane dopuszczone do obrotu                 
i powszechnego stosowania, 

5) zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi, przez osobę/osoby posiadającą/e uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę/ów budowlanego/ych, 



 

6) stosować się do przepisów Prawa budowlanego w tym w szczególności art. 20 Ustawy                      
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r.( t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,  

7) część kosztorysową sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389. 

8) przygotować i przekazać dokumentację projektowo-kosztorysową o której mowa w § 1                      
w wersji papierowej oraz na płycie CD ( zapisana w formacie *.pdf ,*docx, * ath                       
w sposób możliwy do kopiowania ), która będzie się składać z następujących opracowań: 
a) 6 egzemplarzy projektu budowlanego, 
b) 4 egzemplarze projektu wykonawczego, 
c) 6 egzemplarzy informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) 4 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
e) 2 egzemplarze przedmiaru robót, 
f) 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, 

9) przekazać Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową sprawdzoną                           
i skoordynowaną technicznie wraz z wymaganymi i oświadczeniami projektantów, 

10) współpracować z Zamawiającym w trakcie uzyskiwania przez niego uzgodnień                          
i decyzji,  

11) usunąć stwierdzone wady, braki lub uchybienia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 
terminach o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

12) uaktualnić, na żądanie Zamawiającego kosztorysy inwestorskie w okresie trwania gwarancji 
bez dodatkowego wynagrodzenia, 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Udostępnienie Wykonawcy miejsca realizacji robót w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu Umowy. 
2. Sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
3. Odebranie prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy. 
4. Zapłata ustalonego wynagrodzenia. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, 
przeniesienie autorskich praw majątkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do 
dokumentacji oraz koszt nośników, o których mowa w § 12, na łączną kwotę netto ………… zł. 
(słownie: ………………………. złotych 00/100), brutto ………….. zł.                                  
(słownie: ………………………………………….. złotych 00/100) ,  

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.  
 

§ 7 
FORMA PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru przedmiotu Umowy podpisany przez 
przedstawicieli obu Stron Umowy, stwierdzający wykonanie                                i przekazanie 
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

3. Faktura będzie wystawiona na Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, NIP 525-22-48-481 przy czym odbiorcą i płatnikiem faktury będzie Zarząd Mienia 
Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

4. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
do siedziby Zamawiającego. 

5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 
bankowego wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną robotę                            
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 



 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej.     

§ 8 
WADY DOKUMENTACJI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, 
któremu ma służyć wykonany przedmiot Umowy. O zauważonych wadach w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

2. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia braków i wad stwierdzonych podczas odbioru 
przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji w terminach: 

1) 3 dni roboczych, licząc od daty odbioru, 

2) 10 dni roboczych, licząc od daty ujawnienia wad w okresie gwarancji określonej w § 12. 
 

§ 9 
KARY UMOWNE 

1. W niżej podanych przypadkach Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2  1% 
brutto wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% brutto kwoty umownej, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i 
rękojmi, w wysokości 1% brutto wartości wynagrodzenia umownego określonego w 
§ 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego                   od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy: 20% brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 

4) w przypadku gdy zwłoka przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może 
odstąpić w trybie natychmiastowym od Umowy, naliczając karę umowną                         
w wysokości 20% brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kar z wynagrodzenia Wykonawcy,                                
na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 lub jej 
potrącenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym              

w przypadku: 

1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

3) utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym 
niniejszą Umową, 

4) gdy Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo z postanowień niniejszej Umowy                      
i wadliwie realizuje jej przedmiot. 

2. Rozwiązanie Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego 
uzasadnienia i może nastąpić w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości                       
o wystąpieniu przyczyn uzasadniających rozwiązanie. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

 
§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji na dokumentację projektowo-
kosztorysową będącą przedmiotem Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:  
1) w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad, 



 

2) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia usterek i wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca usunie ujawnione wady i braki w przedmiocie 
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 8. 

4. Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania wad objętych gwarancją. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca udziela gwarancji jakości                  

w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 
Umowy. 

§ 12 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Dokumentacja jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy:  
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów                                          

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych                     
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami, 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek                    
i na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu oraz każdej 

jej zmodyfikowanej wersji, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-Ray, Pendrive, 
itd.), 

c)  zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach wideo, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,                       
w tym do Internetu,  

e) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
f) wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych lub reklamy, 
g) wprowadzanie zmian, skrótów, 
h) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 
i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp                   

w miejscu i czasie przez niego wybranym. 
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa 
zależnego. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie praw zależnych. 

6. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia umownego, nabywa prawo własności wszystkich 
egzemplarzy, na których zostały one utrwalone, jak również wszelkich nośników (płyty CD, płyty 
DVD itp.), na których utrwalono utwory, z chwilą wydania poszczególnych części przedmiotu 
Umowy, w trakcie którego dany nośnik został przekazany Zamawiającemu. 

7. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający upoważniony jest do korzystania              
z utworów zarówno w całości jak i w dowolnych fragmentach. 

8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w zakresie przedmiotu Umowy przysługiwać mu będą 
wyłączne prawa majątkowe i w związku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporządzania 
tymi prawami. 

9. W sytuacji odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do 
utworów, jakie do dnia odstąpienia zostały wykonane i przekazane w sposób prawidłowy, 
potwierdzone protokołem odbioru. 



 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy                  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,                     
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 
§ 13 

OSOBY DO KONTAKTU 
1. Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej Umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: …………………….  

2) ze strony Zamawiającego: Mirosław Siwek tel.509 483 174 
2. Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy.  
§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią 

(art. 509 KC) wynikające z niniejszej Umowy. 
2. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych                            

w   rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 4.05.2016., dalej 
RODO), dla których Administratorem danych jest Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, z 
zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa realizuje 
obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych 
osobowych Wykonawcy w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca 
wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy,                                         
a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz.1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych 
w niniejszym zamówieniu dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującej imię                      
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. 

 
 
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane w formie pisemnej za zgodą obu stron, 

pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. 
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
7. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Zamawiającego. 
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, oraz 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
9. Integralny element niniejszej Umowy stanowią: 

a) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, 
b) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wzmocnień stropu nad 
piwnicami oraz biegów klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Powązkowskiej 80. 
 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnień 

stropu nad piwnicami oraz biegów klatki schodowej w nieruchomości 

przy  ul. Powązkowskiej 80. 

 wykonanie dokumentacji wzmocnienia stropu nad piwnicą ora biegów klatki 

schodowej w skład której wchodzą – projekt budowlany z rysunkami 

wykonawczymi, 

 przedmiar robót – kosztorys inwestorski,  

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenie o nie wniesieniu 

sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, 

 udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazanie 

ich do Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, w tym 

dokonanie stosownych zmian w dokumentacji, podczas prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

Dokumentację projektowo – wykonawczą należy opracować w wersji papierowej oraz na płycie 

CD (zapisana w formacie oryginalnych plików oraz w formacie *.pdf w sposób możliwy do 

kopiowania) i będzie się składać z następujących opracowań: 

a) 6 egzemplarzy projektu budowlanego, 
b) 4 egzemplarze projektu wykonawczego, 
c) 6 egzemplarzy informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) 4 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
e) 2 egzemplarze przedmiaru robót, 
f) 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego. 

 

2. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez Zamawiającego: 
 

 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji, 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane, 

 pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych opracowań projektowych  
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i normami 
oraz ich kompletności z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć                             
i jednolitości pod względem zapisów: wersji elektronicznej i papierowej,  

 zapewnienie sprawdzenia wykonanego dzieła przez osobę/y posiadające 
stosowne uprawnienia . 

 
Termin realizacji: 

1. Termin rozpoczęcia realizacji prac z dniem podpisania Umowy . 
2. Termin zakończenia realizacji Umowy do 120 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. 

3.  Przez termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem 
przez   

      Wykonawcę wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Załącznik nr 2 stanowić będzie oferta Wykonawcy 


