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„„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania  
– Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę wraz ze stacją 
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Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
    Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
REGON:   190306013 
NIP:     5832580921 
Miejscowość   Gdańsk 
Adres:    ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk  
Strona internetowa:  http://zozmswia.gda.pl 
Godziny urzędowania: 730 - 1500 
 
 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 

 
znak postępowania: 26/2017/KO 

 
ZATWIERDZAM 

 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w Gdańsku 

Lek. med. Grzegorz Sut 
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Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży budowlanej, 
sanitarnej i elektrycznej, specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskiego i ofertowego, uzyskanie pozwolenia 
na budowę dla zadania: „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę wraz ze stacją 
uzdatniania w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”. 

2. Zleconą dokumentację Wykonawca opracuje w oparciu o: 
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn. zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U.2012.739 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z póź. zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z póź. zm.); 

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Wytwarzania (Dz.U.2015.1979 z późn. zm.). 

3. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać ekspertyzę techniczną przydatności 
adoptowanych pomieszczeń piwnicy budynku nr 6 na potrzeby „rezerwowego źródła zaopatrzenia  
w wodę” a w szczególności zawierać minimalne wymagania wyposażenia technicznego: 
1) branża budowlana: prace remontowo-budowlane w adoptowanych pomieszczeniach; 
2) branża sanitarna: zbiornik(i), zapas wody – 30m

3
, instalacja wentylacji pomieszczeń; 

3) branża elektryczna: rozdzielnica główna obiektu, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
instalacja gniazd oraz połączeń wyrównawczych, instalacja elektryczna; 

4) zestaw hydroforowy: 2 pompy sterowane z osobnych falowników, układ BY-PASSU, możliwość 
zadawania ciśnienia wyjściowego z panelu operatorskiego, praca naprzemienna pomp, możliwość 
włączenia monitoringu zestawu hydroforowego do systemu nadrzędnego BMS szpitala po sieci 
Ethernet. 

4. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) przedstawić ofertę cenową na prace projektowe, kosztorysy, specyfikacje zaprojektowanych robót; 
2)  uzgodnić projekt w zakresie sanitarnym z Rzeczoznawcą Budowlano Sanitarnym MSWiA ds. obiektów 

służby zdrowia; 
3) uzgodnić projekt w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z Miejskim Komendantem Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdańsku; 
4) wykonać pozostałe inne czynności i uzgodnienia zawiązane z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 
5) udokumentować posiadanie stosownych uprawnień do opracowywania przedmiotowej dokumentacji 

projektowej. 

5. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu szpitala celem zapoznania się z obiektem oraz 
oczekiwaniami inwestora i specyfiką wykonywania robót budowlanych w czynnym zakładzie służby 
zdrowia. Osoba kontaktowa: Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego – Mariusz Kacprzak,  
tel. 58 309 82 80. 

6. Wykonawca przed wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego uzgodni z Zamawiającym koncepcję 
rozwiązań technicznych. 

7. Zamawiający posiada rzuty liniowe kondygnacji budynków oraz starą, nieaktualną, archiwalną 
dokumentację projektową. Dokumentację tą Zamawiający udostępni Wykonawcy. 

 
Rozdział 2. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2017 r. 
 

Rozdział 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w niniejszym postępowaniu 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, 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 Pzp. 
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2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

4. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień projektowych dla wszystkich branż. 

5. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że 
należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 usługę o wartości minimum 20 000,00 zł 
(dwadzieścia tysięcy zł) brutto polegającą na wykonaniu projektu rezerwowego źródła zaopatrzenia w 
wodę wraz ze stacją uzdatniania. 

6. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały 
one wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (formularz własny Wykonawcy). 

 
 

Rozdział 4.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane w formie:  

 Pisemnej, adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk; 

 faksem, nr faksu: 58 302 17 82 lub 58 309 82 84; 

 drogą elektroniczną, adres e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWKO. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SWKO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia nw. osoby:  
W sprawach merytorycznych: 
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego – Mariusz Kacprzak, tel. 58 309 82 80. 
W sprawach formalnych: 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Maciej Jura, tel. 58 309 82 84. 

 
Rozdział 5. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 

 
 
 
 
 

mailto:dzp@zozmswia.gda.pl
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Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 

ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 
 

OFERTA NA 
 

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania  
– Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę  

wraz ze stacją uzdatniania w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
 

17.08.2017 r., godz. 10:30 
 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba 
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na druku „Oferta” stanowiącym  
załącznik nr 2 do SWKO. 

 

Rozdział 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia  
17.08.2017 r. do godziny 10:00. 

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu 17.08.2017 r. 

o godzinie 10:30. 
4. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
Rozdział 7. Wybór oferty 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert w przepadku nie 
zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał konkurs. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za 
korzystną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez 
podania przyczyny. 

4. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 

zamówienia. 
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na druku „Oferta” stanowiącym załącznik 

nr 1 do SWKO. 
 
 

Sporządził: 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura 
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Załącznik Nr 1 do SWKO FORMULARZ „OFERTA”  
 

 
Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

  

  

  

OOFFEERRTTAA  

nnaa  

oopprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu  bbuuddoowwllaannoo--wwyykkoonnaawwcczzeeggoo  ddllaa  zzaaddaanniiaa  ––  BBuuddoowwaa  rreezzeerrwwoowweeggoo  

źźrróóddłłaa  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  sszzppiittaallaa  ww  wwooddęę  wwrraazz  zzee  ssttaaccjjąą  uuzzddaattnniiaanniiaa  ww  SSPP  ZZOOZZ  MMSSWWiiAA  ww  GGddaańńsskkuu  

  
My niżej podpisani: …………........................................................................................................................................ 

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

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………..……………………….………………………..  

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

REGON: ......................................, NIP ................................................ 

Tel.: ............................................, Fax.: .............................................., e-mail: ……………………………………………. 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w SWKO za cenę brutto:  
 
................................................ PLN, słownie: …………………………………... 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
w tym kwota podatku VAT wynosi ..................................................... PLN. 
 
Termin i warunki płatności: 
 

Przelew na konto Wykonawcy w terminie min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
  

Oświadczamy, że: 
 

1) Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWKO nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

3) Zamawiający umożliwił dokonanie wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. 

4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SWKO; akceptujemy je i nie 

wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

6) Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 

7) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, które nie 

mogą być udostępniane stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: …………… 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym ……………………………………….., tel. ……………………………………… 

 

 

Oferta zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 

 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.                                         .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik Nr 2 do SWKO WZÓR UMOWY 
 

UUMMOOWWAA  NNrr  ......//2266//22001177//KKOO  
 

W dniu …………………….. r. pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr 0000138308 w Sądzie Rejonowym  
w Gdańsku, NIP 583-25-80-921 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

Dyrektor Szpitala – lek. med. Grzegorz Sut 

a firmą: 

……………………………………………………………………… zarejestrowaną w ………………….. pod nr …………., NIP 
………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 
 
zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlanego w branży 
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskiego i ofertowego, uzyskanie 
pozwolenia na budowę dla zadania: „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę wraz ze 
stacją uzdatniania SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”. 

2. Zleconą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest opracować w oparciu o: 
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn. zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U.2012.739 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z póź. zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z póź. zm.); 

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Wytwarzania (Dz.U.2015.1979 z późn. zm.). 

3. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać ekspertyzę techniczną przydatności 
adoptowanych pomieszczeń piwnicy budynku nr 6 na potrzeby „rezerwowego źródła zaopatrzenia  
w wodę” a w szczególności zawierać minimalne wymagania wyposażenia technicznego: 
1) branża budowlana: prace remontowo-budowlane w adoptowanych pomieszczeniach; 
2) branża sanitarna: zbiornik(i), zapas wody – 30m

3
, instalacja wentylacji pomieszczeń; 

3) branża elektryczna: rozdzielnica główna obiektu, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
instalacja gniazd oraz połączeń wyrównawczych, instalacja elektryczna; 

4) zestaw hydroforowy: 2 pompy sterowane z osobnych falowników, układ BY-PASSU, możliwość 
zadawania ciśnienia wyjściowego z panelu operatorskiego, praca naprzemienna pomp, możliwość 
włączenia monitoringu zestawu hydroforowego do systemu nadrzędnego BMS szpitala po sieci 
Ethernet. 

4. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) uzgodnić projekt w zakresie sanitarnym z Rzeczoznawcą Budowlano Sanitarnym MSWiA ds. obiektów 

służby zdrowia; 
2) uzgodnić projekt w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z Miejskim Komendantem Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdańsku; 
3) wykonać pozostałe inne czynności i uzgodnienia zawiązane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

5. Zakres prac wymienionych w pkt. 1 obejmuje wykonanie następujących opracowań: 
1) projekt technologiczny z przedstawieniem rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i wyposażeniem, 
2) bilans powierzchni remontowanych i modernizowanych, 
3) Projekt budowlany, 
4) Wielobranżowy projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, spełniający wymagania 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.) oraz dokumentację niezbędną do 



Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
Konkurs Ofert na  „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania  

– Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę wraz ze stacją uzdatniania w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” 
Nr sprawy 26/2017/KO 

 

 

Strona 9 

przeprowadzenia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy robót, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

5) Przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 
nakładów rzeczowych wraz z opracowaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez 
które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na 
wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, 

6) Kosztorys inwestorski, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), 

7) Kosztorys ślepy (przetargowy), 
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

6. Całość dokumentacji należy dostarczyć w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) – w liczbie 3 egz. 
7. Dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi: 

1) opracowania na budowę i przebudowę sieci, przyłączy i instalacji (woda zimna i ciepła, kanalizacja 
sanitarna, c.o., energetyczne, telekomunikacyjne, gazów medycznych, przywoławcza, systemu 
sygnalizacji pożaru) w tym rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz określeniem przewodów, 
osprzętu, przyborów i armatury, 

2) rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne - rzuty, przekroje i widoki architektoniczne, projektów 
elementów konstrukcyjnych i instalacji, opisy do projektów robót wykończeniowych, 

3) inne projekty specjalistyczne np. aranżacja wnętrz, oznakowania administracyjne i ewakuacyjne i inne 
tablice informacyjne, wyposażenie w sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 

4) rozwiązania projektowe dla instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacyjnej z 
istniejących i funkcjonujących, central klimatyzacyjnych na V piętrze, w zakresie w jakim okażą się 
wymagane, 

5) komunikację wewnętrzną, 
6) opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, 
7) zestawienia montowanych urządzeń i wyposażenia z instrukcjami obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem, 
8. Całość zamówienia należy opracować z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności: 

1) z  Rzeczoznawca budowlano - sanitarnym MSWiA, 
2) z Państwową Strażą Pożarną, 
3) zgłoszenie i uzyskanie  pozwolenia  na budowę. 

9. Opracowanie musi spełniać wymagania prawne dotyczące sposobu opracowania dokumentacji 
projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i wykonawczych. 

10. Opracowanie wykonane powinno być z uwzględnieniem warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739 
z późn. zm.) oraz Prawie Budowlanym i aktami do niego wykonawczymi. 

11. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami i wymaganymi 
uzgodnieniami dokumentacyjnymi, w tym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami do niej 
wykonawczymi. Opracowania projektowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) i podlegają ochronie zawartej w 
jej przepisach. 

12. W skład przedmiotu umowy wchodzi również: 
1) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowań stanowiących dzieła w rozumieniu ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.). 
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz na żądanie 

Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami oraz bieżąco dokonywanymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 

2. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia 
głównego. 

 
§ 3 

 
1. Zamawiający w sposób uzgodniony z Wykonawcą przekaże celem wykonania prac projektowych posiadane 

przez niego informacje, dokumenty i opracowania dotyczące inwestycji, o której mowa w § 1,  
a w szczególności: 
1) posiadaną dokumentację, 
2) inne posiadane materiały istotne do wykonania prac projektowych. 

 
§ 4 

 
1. Rozpoczęcie prac nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 
2. Zakończenie wykonania umowy przez Wykonawcę wraz z oddaniem kompletu prac i uzyskaniem wszelkich 

decyzji niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych projektem do dnia 30.09.2017 r. 
3. Termin wykonania nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji inwestycji. 
 

§ 5 
 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 

1) konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych i materiałowych 
mających wpływ na koszt robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej 
dokumentacji, 

2) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez 
podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub 
urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych 
materiałów lub urządzeń. 

3. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Wykonawca uzyska, w zakresie udzielonego mu przez Zamawiającego 
pełnomocnictwa, wymagane uzgodnienia i opinie w zakresie wynikającym przepisów. Za wykonanie 
przedmiotu umowy lub którejś z jego części uważać się dokumentację wraz z wymaganymi prawem 
uzgodnieniami i opiniami. 

4. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania. 

 

§ 6 

 

1. Przekazanie prac projektowych i dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 
2. Odbiór dokumentacji będzie potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  

i  Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. 
3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołów, o których mowa w ust. 2, traktuje się jako datę 

wykonania i odbioru dokumentacji. 
4. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 

oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

5. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca pełni nadzór autorski do momentu zakończenia inwestycji objętej 
projektem, którego dotyczy niniejsza umowa. 
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§ 7 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
 

netto: ………………..……… (…………………………………. zł) 

VAT: …………………..…… (…………………………………. zł) 

brutto: ……………………… (…………………………………. zł) 

2. Wynagrodzenie jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  
z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, która zawiera także wynagrodzenie za wszelkie 
prawa autorskie związane z projektem, a także wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego. 

3. Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie. 
4. W przypadku przerwania wykonywania prac projektowych z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace, 
ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego 
przez obie strony umowy. 

5. W przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT zostanie on 
zmieniony. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy - że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 
normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane odebrane prace projektowe. 

2. Po dokonaniu zapłaty za prace projektowe na Zamawiającego przechodzi własność dokumentacji 
projektowo-wykonawczej oraz prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji. 

3. Podstawą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT, płatna przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia, po uprzednim przekazaniu Zamawiającemu 
protokółem zdawczo-odbiorczym całości prac, tj. opracowania projektowego wraz z wszelkimi 
wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i uzyskaniu wszelkich decyzji niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych objętych projektem.  

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

5. Określone w § 7 wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii, 
zezwoleń, a także nadzoru autorskiego. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności wierzyciel ma prawo do odsetek ustawowych. 
 

§ 9 
 

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu,  
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres 
wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

2. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem 
przyczyn przerwy i opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu 
wykonania prac, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania. 

3. Przez cały okres umowy Wykonawca będzie ubezpieczony w zakresie działalności objętej przedmiotem 
niniejszej umowy i będzie dostarczał co roku dowody zawarcia ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących dzieła  

i będących przedmiotem niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji: 
1) powielanie, 
2) publikacja, 
3) rozpowszechnianie. 
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2. Wynagrodzenie określone w § 7 obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych. Zamawiający może wykorzystywać te prawa, w szczególności korzystać z dzieła zgodnie  
z jego przeznaczeniem, bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wykorzystywanie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła będącego przedmiotem 
umowy nie może w jakikolwiek sposób uchybiać autorskim prawom osobistym Wykonawcy. 

4. Wykonana przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu dokumentacja lub jej część oraz prawa 
autorskie, przechodzą na własność Zamawiającego po dokonaniu zapłaty za wykonaną i przekazaną 
dokumentację lub jej część. 

 
§ 11 

 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,4% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 
Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę (w tym niewykonywania nadzoru autorskiego),  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości 
umowy brutto. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie opóźnienia w oddaniu dzieła ponad  
30 dni bez obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zachowaniem prawa do kary umownej. 

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 
przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych k.c. 

 
§ 12 

 
1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy. 
2. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót 

budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§ 13 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, mogą nastąpić wyłącznie w przypadku 
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zaistnienia.  

 
§ 14 

 
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 15 
 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 
negocjacji, a dopiero w przypadku ich nieskuteczności, poddać spór rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny  
w Gdańsku. 

§ 16 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

 

................................................                                                                                    .............................................. 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                 WYKONAWCA 


