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K o m e n d a   W o j e w ó d z k a  P o l i c j i

w  S z c z e c i n i e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu
projektu pn. „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów 

zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji 
w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 

6.6.1 Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

(CPV: 71540000-5 i 71247000-1)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

Szczecin, wrzesień 2012 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

I. Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, tel. (91) 82-11-475, 82-11-485, 
fax (91) 82-11-477, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl

II. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej w dalszej części siwz „uPzp” oraz przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie.

III. Opis przedmiotu zamówienia: (CPV: 71540000-5 i 71247000-1)
 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej projektu pn. „Poprawa dostępności 

i  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację 
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”, który obejmuje następujące zadania:

1) przygotowanie terenu (w tym rozbiórka istniejących budynków i budowli: budynki ok. 10 000 m³, 
budowle ok. 4 000 m³) i przyłączenia obiektów do sieci;
2) budowa budynku głównego KPP Stargard Szczeciński o danych:

a) powierzchnia zabudowy – 1 248,29 m²,
b) powierzchnia użytkowa – 3 925,07 m²,
c) powierzchnia całkowita – 4 791,68 m²,
d) kubatura   - 18 447,97 m³,
e) wysokość (do attyki)   – 12,82 m,

3) budowa pozostałych obiektów podstawowych o danych (powierzchnia całkowita w m²/kubatura  
w m³):

a) budynek kojców dla psów z zapleczem – 280,67/680,12;
b) budynek myjni z pomieszczeniem przeszukiwania – 111,86/498,27;
c) budynek agregatu prądotwórczego – 15,00/45,90;
d) budynek śmietnika – 14,04/42,96;
Uwaga: wszystkie budynki realizowane w technologii tradycyjnej

4) infrastruktura wspólna obiektów podstawowych;
5) instalacje;
6) zagospodarowanie terenu;
7) sprzęt kwaterunkowy;
8) wyposażenie kuchni;
9) wyposażenie łazienek;
10) wyposażenie siłowni;
11) sprzęt audiowizualny;
12) sprzęt transportu i gospodarczy;
13) sprzęt techniki biurowej i policyjnej;
14) sprzęt przeciwpożarowy;
15) sprzęt łączności i informatyki;
16) system telefonii IP.

2. W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:
1) liczba obiektów powstałych w wyniku realizacji projektu – 5 szt.;

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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2) liczba nabytych środków trwałych – 3755 szt.;
3) długość wybudowanych obiektów infrastruktury technicznej – 3758,5 m;
4) długość wybudowanych instalacji technicznych – 2566 m.

3. Nadzór  nad  realizacją  robót  budowlanych  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  warunkami  określonymi  
w  „Warunkach  Kontraktu  na  budowę  dla  Robot  Budowlanych  i  Inżynieryjnych  projektowanych  przez 
Zamawiającego”  (FIDIC  –  1999  r.)  oraz  z  Warunkami  Szczególnymi.  Ponadto  usługa  obejmuje  bieżące  
i  całościowe  rozliczenie  finansowe  zadania  oraz  prowadzenie  działań  informacyjnych  i  promocyjnych 
związanych  z  realizacją  Projektu  zgodnie  z  Porozumieniem  o  dofinansowaniu  w  ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

4. Szczegółowy opis i zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6  
do siwz.

5. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z podpisaną z nim Umową, umową 
Zamawiającego z Wykonawcą Robót, Porozumieniem o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 
oraz zasadami FIDIC.

6. Zamawiający zaleca, ażeby przed złożeniem oferty Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zapoznał się z terenem 
przyszłej inwestycji i znajdującymi się tam budynkami i budowlami, które są przeznaczone do rozbiórki oraz 
dokumentacją  budowlaną,  dokumentacją  wykonawczą  i  warunkami  technicznymi  przedmiotowego  zadania 
znajdującą się w siedzibie Zamawiającego. Osobami do kontaktu i wyjaśnienia wątpliwości są:

- mgr inż. Małgorzatą Bieluń - inspektor  nadzoru branży sanitarnej, tel. 91 82 11 480,
- mgr inż. Anna Tiskowiec - inspektor nadzoru branży budowlanej, tel. 91 82 11 448,
- inż. Andrzejem Chmurzewski - inspektorem nadzoru branży elektrycznej, tel. 91 82 11 453.

IV.  Termin  wykonania  zamówienia: okres  trwania  realizacji  robót  przez  Wykonawcę  Robót  wraz  z  dostawą
i montażem wyposażenia,  przewiduje się  nie dłużej  niż do dnia 30.06.2014 roku,  po czym należy dokonać 
rozliczenie Projektu w terminie 40 dni kalendarzowych.  Obowiązki Inżyniera  Kontraktu rozciągają się na 
okres gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane wraz z wyposażeniem na 36 miesięcy od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:
1)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
warunek ten zostanie uznany za spełniony,  jeżeli Wykonawca wykaże,  że wykonał należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest 
krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie prace podobne do pracy objętej przedmiotem zamówienia.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub 
wielobranżowego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem, obejmującej 
łącznie co najmniej: pełnienie nadzoru budowlanego, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego
lub  administracji  rządowej  w  zakresie  realizacji  budowy,  prowadzenie  sprawozdawczości  i  bieżące 
rozliczanie  zadania,  w  tym  rozliczenia  finansowo-księgowe,  o  wartości  nadzorowanego  zadania  
nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto każda, przy czym jedna z wykazanych prac winna dotyczyć 
budynku użyteczności publicznej* o kubaturze minimum 5 000 m³  wraz z infrastrukturą techniczną. 

Wartość każdej z wykazanych  prac  nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 zł (brutto). 

*Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony dla administracji publicznej, 
wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty,  szkolnictwa  wyższego,  nauki,  opieki 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, 
obsługi  pasażerów  w  transporcie  kolejowym,  drogowym,  lotniczym  lub  wodnym,  poczty  
lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; 
za budynek użyteczności  publicznej  uznaje  się  także budynek biurowy i  socjalny  zgodnie z  §  3 pkt  6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690),

3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia,
warunek  ten  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie 
dysponował minimum nw. osobami:

a) Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej (licząc od daty uzyskania 

uprawnień),  w  tym  pełnienie  co  najmniej  dwóch  usług  Inwestora  Zastępczego,  Inżyniera 
Kontraktu, Inżyniera Projektu, Inżyniera Rezydenta, Kierownika Kontraktu lub na stanowisku 
tożsamym w zadaniu polegającym na kierowaniu zespołem ludzi pełniących funkcje nadzoru 
inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi,  prowadzonymi  w  ramach  realizacji  minimum 
dwóch zadań inwestycyjnych  o wartości  robót budowlanych  (bez wyposażenia)  minimum  
10 000 000 zł  każde,  zakończone  w 100%,  przy  czym  jedno  z  zadań  powinno  dotyczyć 
budowy  obiektu  użyteczności  publicznej  o  kubaturze  minimum  5  000  m³.  Okres  3-letni 
doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała 
zespołem  ludzi  pełniących  nadzór  inwestorski  nad  robotami  budowlanymi  wymaganymi  
do udokumentowania wymaganego doświadczenia,

b)  Inspektor  nadzoru  w  specjalności  konstrukcyjno-budowalnej  –  osoba  posiadająca  następujące 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń,
- co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  lub  nadzorowaniu  robót  budowlanych 

(licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednej 
budowy o wartości robot budowlanych (bez wyposażenia) o wartości minimum 10 000 000 zł, 
zakończonej  w  100%,  dotyczącej  budowy  obiektu  użyteczności  publicznej  o  kubaturze 
minimum 5 000 m³. Okres 3-letni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, 

- w  których  osoba  faktycznie  kierowała  lub  pełniła  nadzór  inwestorski  nad  robotami 
budowlanymi wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia,

c) Inspektor  nadzoru  w  specjalności  instalacji  sanitarnych  –  osoba  posiadająca  następujące 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne, 
- uprawnienia  budowlane  do  kierowania  i  nadzorowania  robót  budowlanych  w specjalności 

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych (licząc 
od  daty  uzyskania  uprawnień),  w  tym  kierowaniu  lub  nadzorowaniu  co  najmniej  jednej 
budowy o wartości robot budowlanych (bez wyposażenia) o wartości minimum 10 000 000 zł, 
zakończonej  w  100%,  dotyczącej  budowy  obiektu  użyteczności  publicznej  o  kubaturze 
minimum 5 000  m³. Okres  3-letni  doświadczenia  rozumiany  będzie  jako  suma  okresów,  
w których osoba faktycznie kierowała lub pełniła nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi 
wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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d) Inspektor  nadzoru  w  specjalności  instalacji  elektrycznych  –  osoba  posiadająca  następujące 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne,
-  uprawnienia  budowlane do kierowania i  nadzorowania robót budowlanych  w specjalności 

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  słaboprądowych  
i silnoprądowych oraz sieci elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów,

- co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  lub  nadzorowaniu  robót  elektrycznych, 
(licząc od daty uzyskania  uprawnień),  ),  w tym kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej 
jednej  budowy  o  wartości  robot  budowlanych  (bez  wyposażenia)  o  wartości  minimum 
10 000 000 zł,  zakończonej  w 100%, dotyczącej  budowy obiektu  użyteczności  publicznej  
o kubaturze minimum 5 000 m³.  Okres 3-letni doświadczenia rozumiany będzie jako suma 
okresów, w których osoba faktycznie kierowała lub pełniła nadzór inwestorski nad robotami 
elektrycznymi wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia,

e) Inspektor  nadzoru  w  specjalności  telekomunikacyjnej  –  osoba  posiadająca  następujące 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne, 
- uprawnienia  budowlane  do  kierowania  i  nadzorowania  robót  budowlanych  w specjalności 

telekomunikacyjnej w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  teletechnicznych  oraz  strukturalnych  
lub odpowiadające  im ważne uprawnienia  budowlane,  które  zostały wydane  na  podstawie 
wcześniejszych obowiązujących przepisów,

- co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  kierowaniu  lub  nadzorowaniu  robót 
telekomunikacyjnych,  (licząc  od  daty  uzyskania  uprawnień)  w  tym  kierowaniu  
lub  nadzorowaniu  co  najmniej  jednej  budowy  o  wartości  robot  budowlanych  
(bez  wyposażenia)  o  wartości  minimum  10 000 000  zł,  zakończonej  w  100%,  dotyczącej 
budowy  obiektu  użyteczności  publicznej  o  kubaturze  minimum  5  000  m³.  Okres  3-letni 
doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała 
lub  pełniła  nadzór  inwestorski  nad  robotami  telekomunikacyjnymi  wymaganymi  
do udokumentowania wymaganego doświadczenia,

f)  Specjalista  ds.  rewitalizacji  - osoba  posiadająca  następujące  wykształcenie,  doświadczenie  
i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne, 
- co najmniej 2-letnie  doświadczenie w zakresie usług doradztwa, nadzoru lub wykonawstwa  

w zakresie rewitalizacji*,

*Rewitalizacja –  kompleksowy,  skoordynowany,  wieloletni,  prowadzony  na  obszarze  zdegradowanym 
proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę 
samorządu terytorialnego  w celu  wyprowadzenia  tego  obszaru  ze stanu  kryzysowego,  w szczególności 
przez  nadanie  mu  nowej  jakości  funkcjonalnej  i  stworzenie  warunków  do  jego  rozwoju,  w  oparciu  
o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

 g) Specjalista ds. badań – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe,
- co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w  zakresie  prowadzenia  badań  społecznych  i/lub 
ewaluacji, 

 h) Specjalista ds. rozliczeń finansowych (dwie osoby) -  osoby posiadające następujące wykształcenie, 
doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe, 
- co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w  zakresie  obsługi  finansowej  Projektów 
realizowanych  
ze środków publicznych, 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
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i)  Specjalista  ds.  księgowości  – osoba  posiadające   następujące  wykształcenie,  doświadczenie  
i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie księgowości (w tym co najmniej 2-letnie 
w  zakresie  księgowości  jednostek  finansów  publicznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
sporządzania sprawozdawczości budżetowej) oraz:

a) posiadający certyfikat księgowego lub
b) będący wpisanym do rejestru biegłych rewidentów lub
c) będący wpisanym na listę doradców podatkowych.

UWAGA:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej opisanych funkcji, o ile wykazana osoba spełnia łącznie 
wymagania Zamawiającego – poza osobą pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Kontraktu za pomocą podwykonawców.
3. Na pisemny wniosek Wykonawcy  i  za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany składu 

zespołu Inżyniera Kontraktu przy zachowaniu wymagań nie mniejszych, niż określone w rozdziale V pkt 1 
ppkt 3.

4. Zamawiający zastrzega możliwość oddelegowania przez Wykonawcę do pracy w siedzibie Zamawiającego 
Specjalisty ds. rozliczeń finansowych i/lub Specjalisty ds. księgowości w wymiarze czasu wynikającym  
z potrzeb Zamawiającego.

 
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118  
ze  zmianami)  osoby,  które  przed  dniem  wejścia  w  życie  ustawy  uzyskały  uprawnienia  budowlane  
lub stwierdzenie posiadania  przygotowania  zawodowego  do pełnienia samodzielnych  funkcji  technicznych  
w  budownictwie,  zachowują  uprawnienia  do  pełnienia  tych  funkcji  w  dotychczasowym  zakresie.  Zakres 
uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji  o ich nadaniu i w oparciu o przepisy 
będące podstawą ich nadania. 
Ponadto,  zgodnie  z  art.  12a  ustawy  Prawo  budowlane,  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 
pisemne  zobowiązanie tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu zachowania formy pisemnej dokument ten musi 
być złożony w formie oryginału.

W  przypadku,  gdy  jakakolwiek  wartość  dotycząca  ww.  warunków  została  wyrażona  w  walucie  obcej, 
Zamawiający  przeliczy  tę  wartość  w oparciu  o  średni  kurs  walut  NBP  dla  danej  waluty  z  daty wszczęcia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (datą  wszczęcia  postępowania  jest  data  zamieszczenia 
ogłoszenia  o  zamówieniu  w  miejscu  publicznie  dostępnym  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  na  stronie 
internetowej,  tj.10.09.2012 r.).  Jeżeli w tym dniu nie  będzie opublikowany  średni  kurs  NBP,  Zamawiający 
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

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

1.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ust. 1 uPzp, według wzoru 
stanowiącego  załącznik nr 2 do siwz.  W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa 
pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

1.2. Wykaz  wykonanych co najmniej  dwóch  podobnych  prac w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat  wykonania  i  odbiorców,  według  wzoru  stanowiącego  załącznika  nr  4 do  siwz  oraz  dokumenty 
potwierdzające,  że  usługi   te  zostały  wykonane  należycie.  W  przypadku  składania  oferty  wspólnej 
wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

1.3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy 
składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

2.1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
na  postawie  art.  24  ust.  1  uPzp,  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  siwz.  W  przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.)

2.2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy wymagają  wpisu  do  rejestru,  w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy.

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  - 
wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej  wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz).
2. Pełnomocnictwo do  reprezentowania  wykonawcy  (wykonawców)  lub  inne  dokumenty  niezbędne  
do  wykazania, że  osoba/osoby  podpisująca/e  ofertę  i  wymagane  dokumenty  jest/są  uprawniona/e  
do  reprezentacji  Wykonawcy (m.in.  odpis  KRS,  umowa  spółki  cywilnej,  uchwała  wspólników,  itp.). 
Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X 
ust. 6 siwz.

W  przypadku  załączenia  do  oferty  innych  dokumentów  niż  wymagane  przez  zamawiającego  (np.  materiałów  
reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.  
Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

VII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Zgodnie z art. 27 uPzp, z zastrzeżeniem ust. 3:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,: do siwz- faksem na nr (91) 82-11-477. 
2. Pytania do siwz- faksem na nr (91) 82-11-477 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 

zzp@szczecin.policja.gov.pl 
3. Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wykonawcom drogą faksową lub elektroniczną.
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa 

w pkt 2 i 1. 
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

p. Krystyna Obecna, tel. (91) 82-11-485,  p. Kinga Ewa Kordecka 91-82-11-479,

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

zł).
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.10.2012 r. do godziny 11.30, 

a  kopię  potwierdzenia  jego  wniesienia  należy  załączyć  do  oferty.  Decyduje  data  wpływu  środków  
do Zamawiającego.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca  wpłaca  przelewem na  rachunek  bankowy zamawiającego  

 nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
5. W  przypadku,  gdy  wykonawca  wnosi  wadium  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  gwarancji 

ubezpieczeniowej  z  treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie  

i  bezwarunkowo  na  pierwsze  żądanie  zamawiającego  (beneficjenta  gwarancji)  zawierające 
oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania 
tych okoliczności.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których 

mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp 

winno  być  ono  złożone  w  kasie  zamawiającego,  pokój  232  ul.  Małopolska  47,  Szczecin.  Kasa 
Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.
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IX. Termin związania ofertą.
Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.   Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, 

załączniki,  itp.)  zgodnie z  rozdziałem VI Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (siwz).  Oferta 
musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w tym 
do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

3.  W przypadku, gdy wykonawcą jest  spółka cywilna i jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu umowę spółki.

4.   W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, np. Konsorcjum, spółka 
cywilna  itp.  zobowiązani  są  do  ustanowienia  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, a pełnomocnictwo to winno być załączone do oferty wspólnej lub odpowiednio do wspólnego 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Pełnomocnik pozostaje  
w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami 
i do niego zamawiający kieruje informacje, zawiadomienia, korespondencję itp.,
1) oferta  wspólna,  składana  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców,  powinna  spełniać  następujące 

wymagania:
- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
- sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty,  dotyczące  własnej  firmy,  takie  jak  np.:  odpis  z  właściwego  rejestru  –  składa

(w przypadku żądania przez zamawiającego) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną 
w imieniu swojej firmy,

- dokumenty wspólne takie jak np.:  oferta  cenowa składa  pełnomocnik wykonawców w imieniu 
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

- wadium  w  formie  innej  niż  pieniężna  musi  być  wystawione  na  wszystkich  wykonawców 
składających ofertę wspólną.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie  zasady  określone  w  tym  rozdziale  odpowiednie  dla  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) przed  podpisaniem  umowy  (w  przypadku  wygrania  postępowania)  wykonawcy  składający  ofertę 
wspólną  będą  mieli  obowiązek  przedstawić  zamawiającemu  umowę  konsorcjum,  zwierającą  co 
najmniej:
a) zobowiązanie  do  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia  gospodarczego  obejmującego  swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas  obowiązywania  umowy,  który  nie  może  być  krótszy  niż  okres  obejmujący  realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
5.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne.  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji,  o  których  mowa w  art.  86 ust.  4 uPzp.  Nazwy dokumentów w ofercie  stanowiące 
informację  zastrzeżoną  powinny  być  opatrzone  dopiskiem “dokument  zastrzeżony”.  Niedokonanie 
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zastrzeżenia spowoduje pełną jawność oferty po jej otwarciu oraz wniosków po zakończeniu postępowania. 
Dokonanie  zastrzeżenia  z  naruszeniem  przepisu  art.  8  ust.  1  i  3  uPzp  spowoduje  stwierdzenie 
bezskuteczności zastrzeżenia, a w następstwie wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji.

6.  Załączone  do  oferty  pełnomocnictwo  oraz  pozostałe  dokumenty  muszą  być  złożone  w  formie 
oryginałów lub kserokopii.  Jeśli  dokument  przedstawiony jest  w postaci  kserokopii,  poświadczenie 
oprócz adnotacji “za zgodność z oryginałem” musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby 
upoważnionej  do  reprezentacji  wykonawcy  na  zewnątrz.  Uwierzytelniona  musi  być  każda  strona 
kserokopii.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie,  w formie pisemnej.  Dokumenty sporządzone  
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.  Strony oferty  winny być  ponumerowane  i  podpisane,  a  wszelkie  miejsca,  w których  zostały naniesione 
zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

9. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w dwóch zamkniętych kopertach z tym, 
że:

1) zewnętrzna koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego, zawierając oznaczenie:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

OFERTA: Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu
projektu pn. „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów 

zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji 
w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1 

Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

nie otwierać przed dniem 22.10.2012r., godz. 12.00

2)   koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę oraz dokładny adres i nazwę wykonawcy, tak aby można 
było ją odesłać w przypadku wpłynięcia po terminie. 

10. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, przy czym:
1) w  przypadku  zmiany  oferty,  wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  że  zmienia  swoją  ofertę, 

określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany 
czy też przedłożenia nowych dokumentów, wykonawca składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie 
i  ewentualne  dokumenty  należy  zamieścić  w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  jak  w  ust.  9 
z dopiskiem “zmiany”,

2) w przypadku wycofania oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją ofertę wycofuje,  
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 9 z dopiskiem “wycofanie”. Koperty oznaczone w ten 
sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności, następnie oferta bez otwierania koperty wewnętrznej 
zostanie zwrócona wykonawcy na podany na niej adres.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. W przypadku, gdy wykonawcy, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie do składania ofert oświadczeń 

lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  wymagań 
określonych przez zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, o których mowa w rozdz.VI lub 
złożą dokumenty zawierające błędy, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, chyba że mimo ich 
złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania. 
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny  potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane  wymagań  określonych  przez  zamawiającego,  nie  później  niż  w  dniu,  w  którym  upłynął 
termin składania ofert

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.

10
 



1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w KWP w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, w Zespole ds. 
Zamówień Publicznych, pokój nr 301 w terminie do dnia 22.10.2012r. do godziny 1130.

2. Koperta zewnętrzna oferty zostanie oznaczona przez zamawiającego numerem, datą i godziną wpływu.
3. Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  22.10.2012r.o  godzinie  1200 przy  Pl.  Piotra  i  Pawła  4/5  

w Szczecinie, w pokoju nr 301. Posiedzenie Komisji przetargowej odbędzie się z podziałem na część: jawną 
(w której może uczestniczyć każdy zainteresowany) i niejawną.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca  (Inżynier  Kontraktu)  zobowiązany jest  uwzględnić  wszystkie  koszty związane  z  realizacją 

przedmiotu Umowy, mogące wystąpić w związku z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, a nie określone 
w siwz i Umowie.

3. Cena ofertowa Wykonawcy jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegać waloryzacji  w okresie realizacji 
Umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
C* – cena ofertowa                    - 100 %
*cena ofertowa musi zawierać całkowity koszt realizacji całości zamówienia                                       

2. Oferta  oceniana  będzie  przez  członków  komisji  przetargowej,  zgodnie  z  podanym  wzorem,   
przy zastosowaniu punktacji liczbowej od 1 do 100.

3. W zakresie kryterium ceny – C  można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

                 najniższa cena ofertowa                                           
        C =   ------------------------------  x 100 pkt.               
                 cena oferty badanej                                                           

LP (liczba pkt)  = C  

Oferta z najwyższą ilością punktów  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIV.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. O  wyborze  oferty  zamawiający  powiadomi  wykonawcę  drogą  faksową  lub  elektroniczną,  natomiast  

o  terminie  podpisania  umowy  telefonicznie  na  podany  w  ofercie  nr  telefonu  stacjonarnego  
lub  komórkowego.  W  przypadku  braku  numeru  telefonu  zamawiający  skorzysta  z  drogi  faksowej  
lub mailowej, a następnie prześle niezwłocznie niniejsze wezwanie pocztą.

2. Wykonawca  przed  podpisaniem  Umowy  na  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia  przedłoży  polisę 
ubezpieczeniową, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, rozszerzoną o klauzulę odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe nie będące 
następstwem szkód na mieniu lub na osobie z limitem do 1 000 000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie  
w okresie ubezpieczenia łącznie.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający  wymaga wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w formie  przewidzianej  
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór 
umowy, określający na jakich warunkach zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 6  do siwz. Zamawiający przewiduje możliwość 
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dokonania  zmiany umowy na  warunkach  określonych  we wzorze  umowy stanowiącym  załącznik nr  6  w 
stosunku do treści oferty, w szczególności w przypadku:

1) zmiany stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT;
2) zmiany terminu realizacji  przedmiotu  zamówienia  z  powodu zmiany terminu  realizacji  nadzorowanego 

zadania, 
3) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy,
4) innej  okoliczności  prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej  skutkującej  niemożliwością  wykonania  

lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.
Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą siwz mają zastosowanie przepisy uPzp.

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

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

XX. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 
a wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

XXII. Wyjaśnienia treści i modyfikacja siwz.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
i przekaże ich treść w trybie art. 38 uPzp.

XXIII. Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2:

1) ppkt 2.2-2.4 i 2.6 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  
lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega  z  uiszczaniem podatków, opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo,  
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) ppkt 2.5 siwz – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 uPzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
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przed upływem terminu składania ofert.  Dokument,  o którym mowa w pkt.  1  ppkt 1)  lit.  b)  powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

3.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 2 stosuje się odpowiednio.

4.  Jeśli,  w przypadku wykonawcy mającego siedzibę  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt  5-8 uPzp mają  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8uPzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy 
w  miejscu  zamieszkania  tych  osób  nie  wydaje  się  takich  zaświadczeń  -  zastępuje  się  je  dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

5.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Całość dokumentacji przetargowej stanowią:
1. Siwz
2. Formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami – załącznik nr 1.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - załącznik nr 2.
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  załącznik nr 3
5. Wykaz prac podobnych  – załączniki   nr 4.
6. Wykaz osób – załącznik nr 5.
7. Wzór umowy –  załącznik nr 6
8.             Porozumienie o dofinansowanie projektu – załącznik nr 7

    ........................................................
 Podpis Kierownika Zamawiającego

..............................................
  Podpis Naczelnika Wydziału                     
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Załącznik nr 1 do siwz 

....................................................
pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

na pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu projektu pn. „Poprawa dostępności  
i  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację 
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1 
Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Ja(My)  niżej podpisany(ni)

.............................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz

.........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Oświadczam, że:

I . wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności 

określonych w siwz  za cenę ryczałtową .................................................... zł brutto*

(słownie brutto: .............................................................................................................................. złotych).

*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

II. wykonawca:

1. zapoznał się z treścią i warunkami siwz i nie wnoszę(wnosimy) zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte.

2. akceptuje wzór umowy (załącznik nr 6) i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia   

….......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................*   
*(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców proszę  wypełnić powyższy punkt).

4.  zna  „Warunki  Kontraktu  na  budowę  dla  Robót  Budowlanych  i  Inżynieryjnych  projektowanych  przez 

Zamawiającego  Warunki Ogólne”, wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 

1999).

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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III. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IV. oferta została złożona na ...... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr …...

V. Dane wykonawcy:

a) NIP:               .....................................................

b) REGON:        .....................................................

c) Telefon          .....................................................

d) Faks               .....................................................

e) nazwa banku: ....................................................

f) nr konta:        .....................................................

g) adres mailowy …...............................................

                                                                                           .....................................................................
...................................................
            Miejscowość, data        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.

15
 



Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

pełnienie  kompleksowej  obsługi  inwestorskiej  tj.  Inżyniera  Kontraktu  projektu  pn.  „Poprawa dostępności  
i  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację 
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1 
Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego

oświadczam(my),  że  wykonawca,  którego  reprezentuję(jemy)  spełnia  warunki  określone  w  art.  22  ust.1  uPzp 
dotyczące:
1) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................................., dnia .......................................         .........……………................………………….........…………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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Załącznik nr 3 do siwz

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

pełnienie kompleksowej  obsługi  inwestorskiej  tj.  Inżyniera  Kontraktu  projektu pn.  „Poprawa dostępności  
i  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację  
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1 
Rewitalizacji  obszarów  zdegradowanych  na  obszarze  metropolitalnym  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.

..........................................., dnia .......................................         .........……………................………………….........…………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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Załącznik nr 4 do siwz 

.................................................
( pieczęć wykonawcy )

WYKAZ PRAC PODOBNYCH

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : ......................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...........................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
pełnienie kompleksowej  obsługi  inwestorskiej  tj.  Inżyniera  Kontraktu  projektu pn.  „Poprawa dostępności  
i  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację  
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1 
Rewitalizacji  obszarów  zdegradowanych  na  obszarze  metropolitalnym  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
przedstawiam(y) następujące informacje 

L.p. Opis (rodzaj) pracy 
podobnej

Podmiot  zlecający 
prace Miejsce wykonania Data wykonania Wartość wykonanych 

prac brutto

1.

2.

3.

4.

Uwaga! do wyszczególnionych prac należy załączyć dokumenty (np. referencje),  potwierdzające że prace te 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..............................., dn. ............................... ...........................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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Załącznik nr 5 do siwz
...........................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni).............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : .........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

............................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
pełnienie kompleksowej  obsługi  inwestorskiej  tj.  Inżyniera  Kontraktu  projektu pn.  „Poprawa dostępności  
i  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację  
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1 
Rewitalizacji  obszarów  zdegradowanych  na  obszarze  metropolitalnym  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodo-
we, doświadczenie i 

wykształcenie

Zakres wykonywanych 
czynności

Podstawa do dysponowania daną 
osobą (np. umowa o pracę, zlecenie 

itp.)

Ponadto, oświadczam(my), że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..............................., dn. ...............................                           .....................................................................................
podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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Załącznik nr 6 do siwz

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

Nr .....................

zawarta w dniu .................. 2012 r. w Szczecinie pomiędzy:
nadinsp. Wojciechem Olbrysiem - Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie,
z siedzibą przy ul. Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Inżynierem”.

Umowa  zostaje  zawarta  w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  w  wyniku  zamówienia 
publicznego  na  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  w  realizacji  Projektu  pn.  „Poprawa  dostępności  
i  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację 
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

I. Postanowienia ogólne.

§ 1
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  tj.  świadczenie  usług  związanych  

z zarządzaniem, koordynacją,  kontrolą i  nadzorem nad realizacją  robót  budowlanych  wraz  z  wyposażeniem, 
dotyczących  wykonania  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Poprawa  dostępności  i  funkcjonalności  budynków  
i  elementów  zagospodarowania  KPP  Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację  pełnionych  funkcji  w  nowej  
siedzibie  przy ul.  Warszawskiej  29”  Nadzór nad realizacją robót budowlanych  odbywać się  będzie zgodnie  
z  warunkami  określonymi  w  „Warunkach  Kontraktu  na  budowę  dla  Robot  Budowlanych  i  Inżynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.) oraz z Warunkami Szczególnymi..  Ponadto usługa 
obejmuje  bieżące  i  całościowe  rozliczenie  finansowe  zadania  oraz  prowadzenie  działań  informacyjnych  i 
promocyjnych  związanych  z  realizacją  Projektu  zgodnie  z  Porozumieniem  o  dofinansowaniu  w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Inżynier zobowiązuje się:
1) do zapoznania się z Dokumentacją Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności 

dokumentów składających się na tę Dokumentację,
2) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją 

projektową,
3)  zidentyfikowanie  ryzyk  i  potencjalnych  problemów,  które  mogą  wystąpić  podczas  realizacji  zadania 

inwestycyjnego i zaproponowanie sposobu rozwiązania tych problemów.
3. W trakcie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę Robót, Inżynier jest upoważniony i zobowiązany 

do:

„
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr:  ………………………… z dnia … . 08.2012 roku.



1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji zadania inwestycyjnego, w dni robocze 
od godziny 7.30 do godziny 15.30;
2) organizacji i urządzenia biura Inżyniera w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą Robót na terenie placu 
budowy  bądź  w  bezpośrednim  jego  sąsiedztwie.  Biuro  musi  posiadać  przyłącze  wodno-kanalizacyjne., 
energetyczne,  telekomunikacyjne  oraz  system  ogrzewania  i  klimatyzacji.  Pośród  pomieszczeń  biurowych 
należy  zapewnić  klimatyzowaną  salę  konferencyjną  o  powierzchni  umożliwiającej  organizację 
cotygodniowych  narad  technicznych,  comiesięcznych  posiedzeń  Rady  Budowy  z  udziałem  personelu 
Inżyniera oraz minimum 10 osób z zewnątrz,  wraz z cateringiem. Wyposażenie biura,  poza niezbędnymi 
meblami,  powinno  obejmować  m.in.  sprzęt  komputerowy,  drukarko-kopiarkę,  telefon,  faks,  sprzęt  
do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny, kamera, niezbędne materiały eksploatacyjne biurowe 
itp.  w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.  Biuro może być wykorzystywane wyłącznie 
dla  potrzeb  prowadzenia  nadzoru  stanowiącego  przedmiot  niniejszej  umowy.  Koszty  organizacji  
i prowadzenia biura Inżyniera należy uwzględnić w składanej ofercie. Inżynier zobowiązuje się utrzymywać 
czynne biuro w godzinach pracy Wykonawcy Robót, o ile będą one  inne niż podane w pkt jw;
3)  przygotowanie  w imieniu  Zamawiającego  umowy z  projektantem o Nadzór  Autorski  na  czas  trwania 
budowy oraz okres gwarancji i rękojmi, czego koszty uwzględni w złożonej ofercie;
4)  sprawowania  nadzoru inwestorskiego  przez uprawnionych  inspektorów nadzoru,  zgodnie z  wymogami 
ustawy Prawo Budowlane i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;
5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem 
inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim;
6)  stałej  współpracy  z  Architektem  Miasta  Stargard  Szczeciński  i/lub  Wojewódzkim  Konserwatorem 
Zabytków w Szczecinie w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie metropolitalnym;
7)  nieskrępowanego  dostępu  do  terenu  budowy  oraz  wszelkich  miejsc  gdzie  materiały,  konstrukcje  
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;
8) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie 
z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  dokumentacji  projektowej  oraz  praktyką  inżynierską,  bieżące 
archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.;
9) akceptacji materiałów przed wbudowaniem;
10) akceptacji w porozumieniu z Zamawiającym firm podwykonawczych;
11)  odpowiednio  wyprzedzające  informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  zagrożeniach  występujących 
podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów;
12)  kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  Robót  zasad  bezpieczeństwa  pracy
i utrzymania porządku na terenie budowy;
13) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;
14) kontroli zgodności oznakowania ulic Warszawskiej i Staszica z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu na czas realizacji robót;
15) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;
16) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która 
zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
17)  organizowania  oraz  przewodniczenia  comiesięcznym  Radom  Budowy  dotyczącym  postępu  robót,  
w których  udział  biorą  przedstawiciele  wszystkich  zaangażowanych  w realizację  zadania inwestycyjnego 
stron  (Wykonawca  Robót,  Inżynier,  Zamawiający,  Nadzór  Autorski,  Architekt  Miasta  i/lub  Konserwator 
Zabytków,  inni  oficjalni  obserwatorzy)  oraz  sporządzania  protokołów z  tych  narad  i  przekazywanie  ich 
Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych;
18) organizowania i przewodniczenie naradom technicznym oraz sporządzania protokołów z tych narad;
19)  monitorowania  postępu  robót  poprzez  sprawdzanie  ich  rzeczywistego  zaawansowania  i  zgodności 
realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;
20) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
21) nadzorowania wszelkich prób i badań wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

„
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
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22) zlecania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych i pomiarów 
w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, przy czym koszt badań kontrolnych pokrywa:
-  Zamawiający,  o  ile  wyniki  badań  będą  zgodne  z  wielkościami  określonymi  w projekcie  lub  Polskich 
Normach i przedstawionych wcześniej przez Wykonawcę Robót,
-  Wykonawca  Robót,  o  ile  wyniki  badań  będą  niezgodne  z  wielkościami  określonymi  w  projekcie  lub 
Polskich Normach i przedstawionych wcześniej przez Wykonawcę Robót;  
23)  zatwierdzania,  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  laboratorium  Wykonawcy  Robót,  po  sprawdzeniu 
kwalifikacji  personelu,  kompletności  i  sprawności  urządzeń oraz sprzętu laboratoryjnego,  potwierdzonych 
stosownymi świadectwami i certyfikatami;
24)  zatwierdzania  i  opiniowania  Programów  Zapewnienia  Jakości,  Projektów  warsztatowych  
i technologiczno-montażowych, po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego;
25)  zatwierdzania  Rysunków  sporządzanych  przez  Wykonawcę  Robót,  po  uprzednim  uzyskaniu  opinii 
Nadzoru Autorskiego;
26) bieżąca weryfikowania „Rysunków powykonawczych” sporządzanych przez
Wykonawcę Robót;
27) nadzór i weryfikacja nad wykonywaniem obmiaru robót przez Wykonawcę Robót;
28) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
29) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia 
zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
30) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót;
31)  przedstawiania  Zamawiającemu  pisemnych  zaleceń  na  temat  wyceny  stawek  robót,  dla  których  nie 
przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie;
32) sprawowania nadzoru geotechnicznego;
33) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze 
robót;
34)  sprawdzania miesięcznych  zestawień ilości  i  wartości  wykonanych robót potwierdzonych wypełnioną 
Tabelą Elementów Rozliczeniowych i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności;
35) poświadczenia terminu zakończenia robót;
36) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę 
Robót po zakończeniu robót;
37)  identyfikowania  ryzyk  powstania roszczeń  ze strony Wykonawcy Robót  i  stron trzecich,  propozycje 
zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie stanowiska w odniesieniu  
do tych roszczeń;
38)  powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  Robót  oraz  rozbieżnościach 
między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
39) prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku końcowej wartości Kontraktu;
40) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót;
41) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia;
42)  wydania  polecenia  przyspieszenia  lub  opóźnienia  tempa  robót,  po  uprzednim  uzgodnieniu  
z Zamawiającym;
43)  załatwianie  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  osób  trzecich  wywołanych  realizacją  Kontraktu,  
w uzgodnieniu z Zamawiającym;
44)  weryfikacja  i  akceptacja  sporządzonego  przez  Wykonawcę  Robót  protokołu  odzysku  materiałów 
pochodzących z rozbiórki budynków i infrastruktury technicznej. Inwentaryzacji należy dokonać wspólnie  
z przedstawicielami Zamawiającego;
45)  przygotowywanie  wspólnie z  Wykonawcą  Robót  komunikatów dotyczących  zmian organizacji  ruchu 
drogowego  w  obrębie  ulic  Warszawskiej  i  Staszica  w  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia,  
wraz ze schematami ewentualnych objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym oraz inne 
istotne informacje dla mieszkańców Stargardu Szczecińskiego;
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46) składanie comiesięcznych Raportów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
47) przygotowania dla Zamawiającego materiałów do sprawozdań sporządzanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
48) Działań promocyjnych na rzecz projektu;
49) Przygotowania i przeprowadzenia w stosownym czasie do przyjętego harmonogramu realizacji zadania 
inwestycyjnego  procedury  przetargowej  na  zakup  i  montaż  wyposażenia  zgodnie  z  zatwierdzonym 
Programem inwestycji pn. „KPP Stargard Szczeciński – budowa nowej siedziby, ul. Warszawska 29” – grupa 
VI Wartości Kosztorysowej Inwestycji;
50)  Zamawiający  zastrzega,  że  wszelkie  dokumenty  formalno-prawne,  w  tym  projekty  umów 
przygotowywanych przez Inżyniera w imieniu Zamawiającego, wymagają akceptacji przez Zespół Radców 
Prawnych KWP w Szczecinie.  

4. Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera należeć będzie:
1)  weryfikacja  kompletności  Dokumentacji  odbiorowej  przygotowanej  przez  Wykonawcę  Robót  
i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót;
2)  dokonanie  odbioru  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  ujawnionych  podczas  odbioru 
końcowego;
3) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT;
4) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, sporządzenie Raportu końcowego i wszelkich wymaganych 
sprawozdań;
5) wystawienie Świadectwa Przejęcia, Końcowego Świadectwa Płatności, Świadectwa Wykonania i innych 
dokumentów wymaganych warunkami Kontraktu;
6) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
7) uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy 
Robót.  Zamawiający  powiadomi  Inżyniera  o  przeglądach  gwarancyjnych  na  7  dni  przed  wyznaczonym 
terminem przeglądu.

5. W ramach promocji zadania inwestycyjnego Inżynier zobowiązany jest do:
1) przygotowania dokumentacji fotograficznej budowy oraz informacji dla celów wydania:

a) ulotki informacyjnej w terminie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia robót budowlanych,
b) broszury informacyjnej w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia robót;

2) wydania:
a) 100 sztuk ulotek informacyjnych, dwustronnych w formacie A-6, full kolor w języku polskim,
b) 200 sztuk broszur informacyjnych, dwustronnych w formacie A-4 składanych na trzy części w języku 

polskim,
c) filmu z realizacji inwestycji podzielonego na 10 dwuminutowych odcinków przedstawiających postęp 

prac  na terenie budowy w każdym kolejnym kwartale realizacji inwestycji,
3) przygotowywania raz w miesiącu oraz na każde zgłoszenie Zamawiającego komunikatów dotyczących 

postępów  robót  i  sytuacji  na  budowie,  przeznaczonych  do  publikacji  za  pośrednictwem  Rzecznika 
PrasowegoKWP w Szczecinie oraz na stronach internetowych KWP w Szczecinie,

4) komunikaty przeznaczone do publikacji na stronach internetowych KWP w Szczecinie mają zawierać:
a) nazwę i numer Kontraktu,
b) opis Projektu (językiem „nietechnicznym”) wraz z jego głównymi celami i spodziewanymi efektami,
c) wartość Kontraktu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej oraz terminy,
d)  nazwę  Zamawiającego,  Wykonawcy  Robót  oraz  Inżyniera  Kontraktu  wraz  z  danymi  do  kontaktu,
e) plan zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną i stosownym opisem,
f) opis oraz zdjęcia aktualnego zaawansowania rzeczowego,
g) dane na temat aktualnego zaawansowania finansowego,
h) wizualizację obiektów (jeśli dostępna),
i) mapę obrazującą lokalizację inwestycji,
j) zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp prac wraz z opisem tego co przedstawiają oraz data ich wykonania, 
po „kliknięciu” zdjęcia te powinny się powiększać,
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k) datę ostatniej aktualizacji.
5)  stosowania  na  wszystkich  dokumentach  w  trakcie  wykonywania  przedmiotowego  zamówienia  niżej 
wymienionych znaków:

a) Emblemat Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, tam gdzie jest to możliwe, opis w postaci: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki 
wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego element ten jest nieobowiązkowy),

b) Logo Narodowej Strategii Spójności: NSS - Program Regionalny,
c) Herb Województwa Zachodniopomorskiego.

6. Do obowiązków Inżyniera należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:
1) Raport wstępny:
Inżynier  w  terminie  do  1  miesiąca  od  podpisania  umowy  przekaże  Zamawiającemu.  Raport  wstępny, 
zawierający sprawozdanie ze sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności dokumentów składających 
się na tę Dokumentację oraz wnioski z inspekcji terenu budowy. W raporcie Inżynier zaproponuje konkretne 
rozwiązania zidentyfikowanych ryzyk, problemów i braków.
2) Raport miesięczny:
Inżynier  w  ciągu  5  dni  roboczych  po  zakończeniu  każdego  miesiąca  kalendarzowego  przedłoży 
Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół Inżyniera prace i badania 
kontrolne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych 
oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
e) fotografie dokumentujące postęp robót,
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
Raport miesięczny podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia 
jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Nie przesłanie uwag we wskazanym terminie oznaczać będzie 
przyjęcie Raportu „bez uwag”.
3) Raport końcowy:
Inżynier, w ciągu 40 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia przedłoży Zamawiającemu Raport 
końcowy w ilości 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej, który będzie zawierał:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów
Rozliczeniowych,
b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego (Kontraktu),
c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania ,
d) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera ,
e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne 
końcowe,  protokoły  z  Rad  Budowy,  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą,  mapę  powykonawczą, 
wystąpienia  Wykonawcy,  instrukcje  zmian,  wnioski  Wykonawcy,  obmiary,  aprobaty  techniczne,  atesty  
i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt 
budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, dzienniki budowy, 
książki obiektu itp.
Raport  końcowy podlegać  będzie  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 
dostarczenia  do siedziby Zamawiającego.  Nie  przesłanie  uwag we  wskazanym terminie  oznaczać  będzie 
przyjęcie Raportu „bez uwag”.

7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Inżynier jest upoważniony i zobowiązany do:
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1) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności ich wykonania,
2) przygotowania dla Zamawiającego Protokółu konieczności spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru 
Autorskiego,  Inżyniera  Kontraktu  i  Wykonawcy  Robót  zawierający  opis  powstałych  problemów 
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót 
dodatkowych. Protokół ten będzie podlegać akceptacji Zamawiającego;
3) przedstawienie opinii dotyczącej kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych 
w zakresie ich ilości i wartości;
4) wydania polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 
-  uzasadnione  roboty  dodatkowe  Zamawiający  będzie  traktował  jako  zamówienie  dodatkowe  zgodnie  
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

8. Inżynier jest upoważniony do podejmowania decyzji o:
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;
3)  dopuszczeniu  do  pracy  wytwórni  mas  betonowych,  wytwórni  prefabrykatów  oraz  sprzętu  i  środków 
transportu Wykonawcy Robót;
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami 
Kontraktu;
5) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9. Inżynier będzie wnioskować do Zamawiającego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2) przeprowadzenie kontrolnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę;
3)  zlecenie  usunięcia  wad  stronie  trzeciej  w  przypadku  gdy  Wykonawca  Robót  nie  usunie  ich  
w wyznaczonym terminie;
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane;
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych;
6)  zatwierdzenie  zaopiniowanego  przez  siebie  Harmonogramu  robót  i  płatności  przedstawionego  przez 
Wykonawcę Robót oraz o ewentualne zmiany tego harmonogramu w trakcie trwania umowy o roboty;
7) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót na inne niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;

10.  Inżynier  uzyska  zgodę  Zamawiającego  przed  podjęciem  działań  wynikających  z  następujących  warunków 
określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych 
przez Zamawiającego – Warunki Ogólne” (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999): 

Warunek 3.2 Delegowanie przez Inżyniera
Warunek 4.4 Podwykonawcy
Warunek 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
Warunek 8.8 Zawieszenie pracy
Warunek 8.11 Przedłużone Zawieszenie
Warunek 10.3 Przeszkoda w próbach końcowych
Warunek 12.3 Wycena
Warunek 13.1 Prawo do zmieniania 
Warunek 13.2 Inżynieria Wartości 
Warunek 13.3 Procedura Zmiany
Warunek 13.5 Kwoty Warunkowe
Warunek 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego
Warunek 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej
Warunek 17.4 Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego
Warunek 19.4 Następstwa Siły Wyższej
Warunek 20.1 Roszczenia Wykonawcy
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11. Inżynier  ma obowiązek realizować wszystkie  inne polecenia  i  zarządzenia Zamawiającego,  nie  wymienione 
powyżej,  które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji  i  rozliczenia Kontraktu i  będą służyły zabezpieczeniu 
interesów Zamawiającego, w tym m.in.:

1) w stosownym czasie przygotowanie procedury przetargowej na zakup i montaż wyposażenia 
przewidzianego w Programie Inwestycji, 
2) koordynacja montażu wyposażenia z robotami realizowanymi przez Wykonawcę Robót.

12.  Na  każdym  etapie  realizacji  Inżynier  zapewni  Zamawiającemu  wszelką  niezbędną  pomoc  
w zakresie zarządzania Kontraktem.
13.  Inżynier  nie  może  zwolnić,  którejkolwiek  ze  stron  z  jakichkolwiek  obowiązków,  zobowiązań  lub 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

II. Przedstawiciele Zamawiającego.

§ 2
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie:
........................................................................... nr telefonu .......................................................... .

III. Przedstawiciele Inżyniera.

§ 3
1. Zespołem Inżyniera przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował:
 ...........................................................................nr telefonu ......................................................... .

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera w osobach:
1) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej: ……………………………….
2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej: ………………………………………………....
3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej:…………………………………………….....
4) Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej: ……………………………………....
oraz nw. specjaliści: 
5) Specjalista ds. rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie metropolitalnym: ….. 
6-7) Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów inwestycyjnych (dwie osoby): ……..
8) Specjalista ds. księgowości: ..............................................................................................
9) Specjalista ds. Prawa zamówień publicznych: …..............................................................
10) Specjalista ds. badań społecznych i ewaluacji: …...........................................................

IV. Dokumentacja Zamawiającego.

§ 4
1. Zamawiający na czas realizacji umowy przekaże Inżynierowi następujące dokumenty bądź ich kopie:

1) Dokumentacja projektowa zawierająca projekty budowlano-wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót, Przedmiary robót, kosztorysy nakładcze wg tytułów określonych w końcowym protokole odbioru 
z dnia 14.10.2011 r. oraz z dnia 04.06.2012 r.:

a)  „Dokumentacja  projektowa  na  rozbiórkę  istniejących  i  budowę nowych  budynków wraz  z  kompletną 
infrastrukturą techniczną i zapleczem logistycznym KPP w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 29” 

„
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opracowana przez INWESTPROJEKT – ZACHÓD Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9, tel. 42 / 633 – 95 
- 20, fax 42 / 632 – 09 – 38.

b)  Program  inwestycji  pn.  „KPP  Stargard  Szczeciński  –  budowa  nowej  siedziby,  ul.  Warszawska  29” 
opracowany przez Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie,

2) Umowa o roboty budowlane zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót, 
3) Niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy Robót (m.in.: Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, oferta Wykonawcy Robót),
4) Decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy o roboty budowlane,
5) Inne, będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty składające się na Kontrakt,
6) Umowa o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2.  Zamawiający  poinformuje  Inżyniera  o  umowach  cywilno-prawnych  i  znanych  mu  wymaganiach  prawnych  
i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy.

V. Termin realizacji

§ 5
1. Inżynier  będzie wykonywał  swoje obowiązki  od dnia podpisania  umowy poprzez czas  realizacji  robót przez 
Wykonawcę Robót do dnia końcowego rozliczenia robót. Okres realizacji robót budowlanych – 20 miesięcy od dnia 
podpisania umowy z Wykonawca Robót, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. Termin końcowego 
rozliczenia robót – 40 dni od wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót.

2.  Obowiązki  Inżyniera  wynikające  z  niniejszej  umowy  rozciągają  się  także  na  okres  gwarancji  
i  rękojmi  na roboty budowlane  zrealizowane przez  Wykonawcę  Robót  pod nadzorem niniejszej  umowy.  Okres 
rękojmi na roboty budowlane – 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

VI. Wynagrodzenie Inżyniera

§ 6
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą 
cenową, w wysokości (łącznie z podatkiem VAT)
…………… zł brutto (słownie złotych: …….…………………………………………………...).
2. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że:

1) Inżynier uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne 
dla wykonania przedmiotu umowy,
2) wartość umowy określona w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności 
przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług a także wszelkie prace 
i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonywania  
i ukończenia przedmiotu umowy.

3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Inżynier potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, 
rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Inżyniera warunków i wymogów wynikających z 
umowy.
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4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Inżyniera  za  jakiekolwiek  warunki,  przeszkody  czy 
okoliczności które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Inżynier upewnił się, że 
wartość  umowy określona  w ust.  1  jest  prawidłowa  i  wystarczająca  na  pokrycie  wszystkich  spraw oraz  rzeczy 
koniecznych  do wykonania  jego  obowiązków wynikających  z  umowy i  że  Inżynierowi  nie  przysługuje  żądana 
dodatkowa zapłata z tego tytułu.

VII. Warunki płatności.

§ 7
1.  Podstawą  zapłaty  będą  faktury  przejściowe  i  faktura  końcowa  wystawione  przez  Inżyniera  
dla Zamawiającego,  przy czym wartość faktury końcowej  nie może być  niższa niż 20 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.
2. Płatności faktur przejściowych dla Inżyniera będą realizowane według poniższego wyliczenia, z zastrzeżeniem pkt 
1) i 2):

obliczenie współczynnika wynagrodzenia Inżyniera
 

                NGW x 100 %
Ww = --------------------                 
                    WRGW

 Ww – współczynnik wynagrodzenia Inżyniera,
 NGW – wynagrodzenie częściowe Wykonawcy Robót (z faktury),
 WRGW – wynagrodzenie całkowite dla Wykonawcy Robót (z umowy),

obliczenie kwoty faktury częściowej dla Inżyniera
 

                RW x Ww
NW = --------------------                 
                    100 %

 RW – wynagrodzenie całkowite dla Inżyniera (z umowy),
 Ww – współczynnik wynagrodzenia Inżyniera,
 NW – wynagrodzenie częściowe Inżyniera za liczony okres

1)  pierwsza płatność po upływie  2 miesięcy od dnia podpisania umowy,  jednak nie później  niż  do dnia 
28.12.2012 roku, 
2) ostatnia płatność w wysokości nie mniejszej niż 20 % kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 
1 – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego.
3)  przedstawione  obliczenie  płatności  dla  Inżyniera  będzie  podstawą  do  sporządzenia  Harmonogramu 
płatności dla Inżyniera, który Inżynier jest zobowiązany sporządzić w terminie 28 dni od dnia podpisania 
przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą Robót, gdzie Harmonogram ten będzie stanowił załącznik do 
niniejszej umowy.

3.  Za zgodą stron Harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania umowy.
4. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu 
wstępnego i Raportów miesięcznych „bez uwag”.
5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu 
końcowego „bez uwag”.
6. Terminy płatności poprawnie wystawionych faktur:

1) przejściowej: do 60 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego;
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2) końcowej: do 60 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie Inżyniera zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany każdorazowy w fakturze.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9.  Zamawiający  wstrzyma  do  czasu  ustania  przyczyny,  płatności  bieżących  faktur  –  w  całości  lub  części  –  
w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.
10. Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania potrąceń lub wstrzymania należności z wszelkich płatności 
należnych na podstawie umowy kwot wszelkich wierzytelności z tytułu wydatków, które Zamawiający już poniósł, 
lub  które  spodziewa  się  ponieść  z  powodu  jakiegokolwiek  naruszenia  lub  niedotrzymania  przez  Inżyniera 
postanowień umowy, a które Zamawiający udokumentował.
11. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
13. Inżynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta bankowego, numeru 
NIP i REGON.

VIII. Ubezpieczenie.

§ 8
1. Inżynier  zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   za szkody powstałe  
w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, rozszerzoną o klauzulę odpowiedzialności cywilnej za straty 
finansowe nie będące następstwem szkód na mieniu lub na osobie z limitem do 1 000 000 zł na jedno zdarzenie  
i wszystkie w okresie ubezpieczenia łącznie.
2.  Zawierana  przez  Inżyniera  umowa  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  obejmuje  zdarzenia  będące 
następstwem przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w mieniu lub na osobie 
obejmują  szkody  polegające  na  utracie,  zniszczeniu  lub  uszkodzeniu  mienia  lub  na  spowodowaniu  śmierci, 
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z włączeniem szkód następczych.
3.  Wymóg  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  będzie  uważany  za  spełniony,  jeśli  Inżynier  przedłoży  polisę 
odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  posiadania  mienia  z  okresem 
ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji niniejszej Umowy, a także, w przypadku kiedy posiada już polisę 
spełniającą określone wymogi, zobowiąże się do kontynuacji tej polisy do czasu zakończenia realizacji niniejszej 
Umowy.
4.  Inżynier  jest  zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu  polisę  odpowiedzialności  cywilnej  w dniu  podpisania 
Umowy.  W  sytuacji  nie  przedstawienia  przez  Inżyniera  polisy  odpowiedzialności  cywilnej  w  dniu  podpisania 
Umowy,  Zamawiający,  po  wyznaczeniu  dodatkowego  terminu,  ma  prawo  zawrzeć  umowę  o  zakresie 
odpowiadającym  wymogom  określonym  poniżej  na  koszt  Inżyniera  lub  od  umowy  odstąpić.  W  przypadku 
odstąpienia Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 2 umowy.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 9
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………..), 
stanowiące 5% ceny brutto złożonej oferty.
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:
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1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

X. Rękojmia za wady.

§ 10
Inżynier jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 
miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego.

XI. Kary umowne, rozwiązanie umowy.

§ 11
1. Jeżeli Inżynier nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy; 

Zamawiający powiadomi o tym Inżyniera na piśmie i będzie mógł domagać się zwrotu kosztów naprawy szkód, 
strat i/lub wydatków poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego.

2. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku, gdy Inżynier dopuszcza się zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego 
w niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.
2) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Inżynier wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się 
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

5.  W  przypadku  poniesienia  szkody  przewyższającej  karę  umowną,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
6.  Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Inżynierem w następujących przypadkach:

1)  Inżynier  bez  uzasadnionego  wytłumaczenia  nie  rozpoczął  lub  wstrzymał  wykonywanie  przedmiotu 
Umowy,
2)  Inżynier  pomimo  uprzednich  ostrzeżeń  kierowanych  przez  Zamawiającego  nie  wykonuje  swych 
obowiązków z  należytą  starannością  lub  uporczywie  narusza  jakiekolwiek  swoje obowiązki  wynikające  
z umowy,
3) Inżynier dopuścił się innego rażącego naruszenia postanowień umowy.

7.  Przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy, Zamawiający wezwie Inżyniera do złożenia  w terminie 14 dni 
pisemnych wyjaśnień.
8.  Rozwiązanie  Umowy  nie  zwalnia  Inżyniera  od  obowiązku  uiszczenia  Zamawiającemu  odpowiednich  kar 
umownych oraz odszkodowań.

XII. Prawa autorskie.

§ 12
1. W ramach wynagrodzenia  określonego w § 6 Inżynier  przenosi  na Zamawiającego  wszystkie  przysługujące  
mu autorskie prawa majątkowe do korzystania z utworów powstałych przy realizacji umowy, o których mowa w § 1 
ust. 5 pkt 1 i 2 umowy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych Inżyniera na Zamawiającego obejmie poniższe pola eksploatacji tj.:
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1) Utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale,  w tym w pamięci  komputerów i innych 
podobnie działających urządzeń,
2) Dostosowywanie utworu dla każdej potrzeby Zamawiającego, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych 
technik przemysłowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwłaszcza poprzez obróbkę komputerową, 
digitalizację, adaptację, reprodukcję,
3)  Zwielokrotnianie  utworu  wszelkimi  możliwymi  technikami  przemysłowymi  w  tym  technikami 
poligraficznymi i komputerowymi,
4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w różnych formach 
wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy i promocji Zamawiającego poprzez 
odpłatne  i  nieodpłatne  odtwarzanie,  najem,  użyczenie,  wyświetlenie,  wystawienie  oraz  innego  rodzaju 
publiczne udostępnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a także na nośnikach 
papierowych, magnetycznych, optycznych, filmowych,
5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych 
w niniejszej umowie,
6) Zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

3.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu w powyższym zakresie nastąpi  
z dniem przekazania egzemplarza utworu.
4.   Inżynier  oświadcza,  że  dostarczony  utwór  będzie  wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych,  oraz  że  służą  
mu  wyłączne  majątkowe  prawa  autorskie  do  utworu  w  zakresie  niezbędnym  do  przeniesienia  tych  praw  
na Zamawiającego.
5.  Twórca  oświadcza,  że  rozporządzenie  utworem  nie  narusza  żadnych  praw  własności  intelektualnej,  
w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich.
6. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia związanego 
z  utworem  Inżynier  niezwłocznie  przystąpi  do  wyjaśnienia  sprawy  i  wystąpi  przeciwko  takim  roszczeniom  
na własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a w przypadku zasądzenia ich od Zamawiającego zwróci 
Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń powiększonych o związane z nimi wydatki i opłaty, w szczególności  
o wszelkie koszt postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego.

XIII. Doręczanie powiadomień.

§ 13
1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z realizacją umową: 

Zamawiający:
Adres: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, ul. Piotra i Pawła 4/5,  70-
521 Szczecin
Telefon: 91 / 82 – 11 -  425; Fax: 91 / 82 – 11 - 423
e-mail: jan.belkowski@sc.policja.gov.pl

Inżynier:
Adres: ………………………………………………………………………………... Telefon: ………………………. 
Fax: …………......................................……….. e-mail: ………......................................................……………………

2.  Każda  ze  strony  jest  zobowiązana  do  poinformowania  drugiej  strony,  w  formie  pisemnej  
o  zmianie  adresu.  Niezachowanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  powyższego  obowiązku  ma  ten  skutek,  
że korespondencja skierowana na dotychczasowy adres zostaje uznana za doręczoną.

„
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.
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XIV. Postanowienia końcowe.

§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku przesunięcia daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót w stosunku do planowanej, Inżynier  
nie  będzie  wnosił  roszczeń  wobec  Zamawiającego  o  wypłatę  dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu  tego 
przesunięcia.
3. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, a Inżynier z tego tytułu nie będzie występował  
z  roszczeniem  wobec  Zamawiającego.  Zamawiający  wypłaci  wówczas  Inżynierowi  wyłącznie  wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania prac na etapie poprzedzającym budowę.
4.  W  przypadku  wydłużenia  okresu  realizacji  robót  budowlanych  ponad  okres  wskazany  w  umowie  Inżynier 
zobowiązuje  się  świadczyć  usługi  stanowiące  przedmiot  umowy do  czasu  faktycznego  zakończenia  robót  oraz 
rozliczenia końcowego Kontraktu.
5. W przypadku gdy planowany okres realizacji robót budowlanych ulegnie wydłużeniu w stosunku do zakładanego, 
Inżynier  będzie  miał  prawo  do  wystąpienia  z  wnioskiem  o  dodatkowe  wynagrodzenie  w  ramach  zamówień 
uzupełniających.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących przypadkach:

1)  Zmiany  uwarunkowań  prawnych  i  formalnych  realizacji  kontraktu  spowodowanych  działaniem  osób 
trzecich,
2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych 
w ramach Kontraktu i/lub zmiany terminów w Projekcie,
3) Zmiany wynagrodzenia umownego – na wniosek Inżyniera – w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
4) Zmiany – za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie – osób wykonujących Zamówienie w imieniu 
Inżyniera  (inspektorzy  nadzoru,  specjaliści),  pod  warunkiem,  że  będą  one  spełniać  wymogi  wskazane  
w SIWZ,
5) Zmian osób wskazanych przez Zamawiającego jako uprawnionych do kontaktu z Inżynierem,
6) Zmian w harmonogramie płatności wynikających ze zmian w realizacji Projektu, nie wykraczających poza 
kwotę wynagrodzenia wynikającą z oferty Inżyniera,
7) Zmian form gwarancji przetargowej wniesionej przez Inżyniera,
8) Wystąpienia siły wyższej, skutkującego zmianą (wydłużeniem) terminu, ograniczeniem zakresu umowy 
lub rozwiązaniem umowy ze względu na zaistnienie przeszkód uniemożliwiających realizację umowy.
9)  Innych  zmian,  nie  mających  charakteru  istotnego  z  punktu  widzenia  oceny  oferty  wykonawcy  
w postępowaniu przetargowym na podstawie, którego dokonano wyboru Inżyniera.

7.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

8.   Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie.
9.    Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Oferta Inżyniera.
10.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Inżyniera.
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