SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NA PRACE PROJEKTOWE

BUDYNKU KRYTEJ STRZELNICY
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zamawiający: Związkowy Klub Strzelecki, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
NIP: 118-09-45-718
REGON: 010750331
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I.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Związkowy Klub Strzelecki w Warszawie (Zamawiający) zaprasza Oferentów, którym przekazana
została niniejsza Specyfikacja, do udziału w przetargu na wykonanie prac projektowych (Dokumentacja
Projektowa) krytej strzelnicy wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu (Inwestycja).
Warunki przetargu określa niniejsza Specyfikacja oraz Załączniki do niej (Dokumenty Przetargowe).
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598).
Do wszelkich kontaktów w sprawie zamówienia objętego niniejszą Specyfikacją Zamawiający
wskazuje :
Panią Bożenę Mańczak e-mail: bozena.manczak@zks.waw.pl

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Inwestycja polegać będzie na budowie dwukondygnacyjnego budynku strzelnicy sportowej z funkcją
biurowo-usługową wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu oraz miejsc
postojowych naziemnych na częściach działek nr ew. 14/4, 14/6w obrębie 7-09-01, w dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy zgodnie z wydaną Decyzją Nr 13/2021 o warunkach zabudowy (Decyzja
WZ) stanowiącą Załącznik 1 do Specyfikacji.
Przez infrastrukturę zewnętrzną rozumie się powiązanie instalacji i urządzeń Inwestycji z sieciami
zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi oraz doborem rodzaju i wielkości urządzeń.
Zamawiający przewiduje wykonanie Inwestycji w dwóch etapach. Etap pierwszy ma polegać na
budowie kondygnacji dolnej budynku z przeznaczeniem na krytą strzelnicę sportową oraz
wybudowanie infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowanie terenu. Etap drugi, który może zostać
odłożony w czasie, ma polegać na wykonaniu kondygnacji górnej. Dokumentacja Projektowa powinna
zakładać możliwość uzyskania niezależnych dla każdego z etapów pozwoleń na użytkowanie i
niezakłócone korzystanie z etapu pierwszego podczas budowy etapu drugiego Inwestycji.
Zamówienie dotyczy wykonania Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji na którą składać się będą :
1.

Szczegółowa koncepcja architektoniczna zawierająca:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

opis funkcjonalny i materiałowy;
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzględnieniem istniejących obiektów;
rysunki układu funkcjonalnego wszystkich kondygnacji budynku w skali 1:100;
schemat etapowania Inwestycji;
dwie wizualizacje (jedna z lotu ptaka pokazująca całość zagospodarowania terenu, druga
pokazująca charakterystyczne elementy architektury.

2.

Projekt architektoniczno - budowlany w zakresie i formie zgodnej z Decyzją WZ oraz
przepisami prawa budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.

Prowadzenie przez projektanta postępowania mającego na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowę, w tym:
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3.1
3.2
3.3
3.4

skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę;
opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji;
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

4.

Projekt techniczny w zakresie i formie zgodnej z Decyzją WZ oraz przepisami prawa
budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

5.

Koordynacja i zatwierdzenie projektów przyłączy z gestorami mediów (MPWiK, Innogy Stoen
Operator) oraz Zakładem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

6.

Projekt drogowy w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi wraz z
uzyskaniem takiego zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.

7.

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego / przedmiaru.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY

1.

Sytuacja finansowa Oferenta.

Zamawiający nie przewiduje zaliczkowego finansowania wykonania Dokumentacji Projektowej.
Oferent winien dysponować środkami wystarczającymi do realizacji poszczególnych części
Dokumentacji Projektowej wskazanych w pkt II powyżej.
2.

Sytuacja prawna Oferenta.

Oferent winien przedstawić kopie dokumentów zawierających jego schemat organizacyjny, status
prawny, odpis z właściwego rejestru, miejsce rejestracji oraz (o ile ma zastosowanie) pisemne
pełnomocnictwo osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta.
3.

Możliwości kadrowe.

Oferent winien oświadczyć iż posiada uprawnienia zawodowe i dysponuje, sam lub poprzez
podwykonawców, możliwościami kadrowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w
całości, zarówno w zakresie projektu architektonicznego jak i branż oraz projektu drogowego.
4.

Doświadczenie zawodowe.

Oferent winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat (2016 - 2021) zrealizował co najmniej trzy
podobne zamówienia o porównywalnym stopniu trudności, wartości i charakterze, w tym co najmniej
dwa porównywalne do Dokumentacji Projektowej, oraz podać ich opis według Załącznika 4 oraz, w
miarę możliwości, referencje zamawiających.
5.

Podwykonawcy.

W razie korzystania z podwykonawców Oferent powinien przedstawić:
5.1
5.2

dane podwykonawców według Załącznika 5;
dokumenty potwierdzające uprawnienia podwykonawców do wykonania konkretnych
elementów Dokumentacji Projektowej.
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IV.

WIZJA LOKALNA

Oferent winien dokonać wizji lokalnej terenu zakładanej Inwestycji wraz z przyległościami oraz
uzyskać, na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania Oferty. Wizję lokalną należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

V.

DOKUMENTY PRZETARGOWE

Dokumentacja Przetargowa obejmuje następujące dokumenty:







Niniejsza specyfikacja
Decyzja WZ (Załącznik 1)
Formularz oferty (Załącznik 2)
Projekt umowy (Załącznik 3) oraz oświadczenie o przyjęciu warunków umowy (Załącznik 3a)
Wykaz podobnych zamówień (Załącznik 4)
Informacja o podwykonawcach (Załącznik 5)

Zamawiający może wprowadzić zmiany w Dokumentach Przetargowych przesyłając ich tekst do
wszystkich Oferentów nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed ostatecznym terminem składania
Ofert. Każda tak przekazana zmiana staje się częścią Dokumentów Przetargowych. Oferenci powinni
potwierdzić otrzymanie zmian oraz uwzględnić je w składanej Ofercie.
Oferenci mają możliwość przedstawienia pytań dotyczących zamówienia i Dokumentów
Przetargowych. Wszelkie wyjaśnienia będą udzielane na wniosek Oferenta złożony Zamawiającemu w
formie elektronicznej, poprzez przesłanie na adres Zamawiającego wskazany do korespondencji.
Pytania należy nadsyłać nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem składania Ofert wskazanym
w punkcie VI poniżej. Zamawiający w tej samej formie udzieli stosownych wyjaśnień najpóźniej na 5
(pięć) dni przed terminem składania Ofert, przesyłając kopie, bez wskazania osoby zadającej pytanie,
wszystkim Oferentom.

VI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres:
Związkowy Klub Strzelecki Warszawa
ul. Marymoncka 42
01-977 Warszawa
do wiadomości: Paweł Berezowski
nie później niż do dnia 30.12.2021 r. Termin zostanie zachowany jeżeli przed jego upływem Oferta
znajdzie się w siedzibie Zamawiającego. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie zostaną
otwarte lecz zwrócone Oferentom w stanie w jakim zostały doręczone.
Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert aby wprowadzić zmiany w Dokumentach
Przetargowych lub umożliwić Oferentom uwzględnienie zmian przy sporządzaniu Ofert lub w innych
przypadkach, jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne w celu zapewnienia równych warunków
Oferentom i zachowania zasad uczciwej konkurencji.
W razie przedłużenia terminu składania Ofert wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i
Oferentów dotyczące pierwotnego terminu będą dotyczyły nowego terminu. Powiadomienie o
przedłużeniu terminu zostanie przesłane wszystkim Oferentom na wskazane przez nich adresy poczty
elektronicznej.
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VII.

DOKUMENTY TWORZĄCE OFERTĘ

Oferta musi być sporządzona zgodnie ze Specyfikacją i wzorem stanowiącym Załącznik 2. Kompletna
lista załączników musi zostać dołączona do Oferty.
Dokumenty tworzące Ofertę muszą być prawidłowo wypełnione oraz parafowane na każdej stronie.
Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone przez Oferenta musza być podpisane przez
osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.
Oferta nie może zawierać jakichkolwiek zmian ani poprawek, za wyjątkiem zmian wprowadzonych na
polecenie Zamawiającego lub w celu korekty oczywistych błędów popełnionych przez Oferenta. W
takim wypadku, zmiany winny być parafowane przez osobę lub osoby, które podpisały Ofertę.
Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Wszystkie strony musza być kolejno
ponumerowane i połączone na stałe, aby zapobiec ich zdekompletowaniu. Ofertę należy umieścić w
kopercie w taki sposób, aby nie uległa uszkodzeniu przy otwieraniu. Na kopercie należy umieścić
nazwę i adres Oferenta i Zamawiającego jak również tytuł Oferty.
Zamawiający może, wedle własnego uznania, zwrócić się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienie Oferty
lub przedstawienie cen jednostkowych w dalszym rozbiciu, jeżeli będzie to konieczne dla sprawdzenia
i porównania Ofert. Zarówno wystąpienie z zapytaniem jak i odpowiedź muszą zostać sporządzone na
piśmie i przesłane na stosowne adresy elektroniczne wskazane do korespondencji.
Wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty ponosi Oferent, bez
jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Zamawiającego.
W zakresie harmonogramu Zamawiający oczekuje podania terminów liczonych w dniach, z
zaznaczeniem zdarzenia od którego Oferent uzależnia rozpoczęcie ich biegu.

VIII.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

Oferent winien załączyć do Oferty, sporządzonej zgodnie z Załącznikiem 2, następujące dokumenty:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(viii)

Oświadczenie o przyjęciu warunków Umowy - (Załącznik 3a).
Decyzje o nadaniu numeru NIP i REGON.
Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru potwierdzający, że realizacja zmówienia mieści się
w zakresie działalności Oferenta i wskazujący osobę upoważnioną do występowania w
imieniu Oferenta.
Oświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat (2016 – 2021), podobnych do
przedmiotowego zamówienia pod względem charakteru i złożoności (Załącznik 4), w tym co
najmniej dwa zamówienia muszą być porównywalne do Dokumentacji Projektowej Inwestycji
pod względem stopnia trudności, wartości i charakteru.
Informację o podwykonawcach w postaci formularza stanowiącego Załącznik 5.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe (kopie), w tym uprawnienia
podwykonawców.
Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności.

Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w oryginale lub w innej czytelnej formie
poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem. Fotokopie bez takiego poświadczenia nie
zostaną uznane za element Oferty.

Strona 5 z 39

IX.

CENA

Cena winna zostać podana w formularzu Oferty (Załącznik 2) zarówno dla całości Dokumentacji
Projektowej jak i dla każdego z jej elementów wskazanych w pkt II niniejszej specyfikacji, w złotych
polskich, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

X.

OKRES WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta musi pozostać aktualna przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ostatecznego terminu
złożenia Ofert wskazanego w pkt VI.
Zamawiający może, o ile uzna to za stosowne, zażądać na piśmie od Oferentów przedłużenia ważności
Ofert o wskazany okres. Odpowiedzi w tej mierze także muszą zostać przedstawione na piśmie. W
razie zgody okres obowiązywania wadium zostanie również stosownie przedłużony.

XI.

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Procedura przetargowa zostanie zakończona i wybór najlepszej Oferty dokonany nie później niż
18.01.2022 r. O wyborze najlepszej Oferty Oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia dowolnej Oferty bądź anulowania,
odwołania lub unieważnienia całego przetargu oraz odrzucenia wszystkich Ofert, bez podania
przyczyn. Zamawiający może tak uczynić w dowolnym czasie przed podpisaniem Umowy, bez
ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Oferentów oraz bez obowiązku poinformowania ich o
przyczynach takiej decyzji.
Zamawiający zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Oferenta, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Oferent, nie później
niż w terminie składania ofert, wskaże takie informacje i zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane.

XII.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU I WYBÓR NAJLEPSZEJ OFERTY

Rozstrzygnięcie przetargu i udzielenie zamówienia nastąpi po uprzednim porównaniu i ocenie
wszystkich Ofert.
Zamawiający dokona wyboru Oferty najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo. Przy ocenie
Ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria, mając na względzie ich obiektywne
porównanie i ocenę:
(i)
(ii)
(iii)

cena i warunki płatności;
termin wykonania zamówienia;
doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć i referencje;
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Załącznik 1
DECYZJA WZ
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Załącznik 2
FORMULARZ OFERTY

Miejsce i data
Nazwa i adres Oferenta
Nazwa i adres Zamawiającego

W związku z zaproszeniem do przetargu na wykonanie prac projektowych krytej strzelnicy wraz z
infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu niniejszym składamy naszą Ofertę. Terminy
pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Specyfikacji.
1.

Cena

Po zapoznaniu się z Umową, Specyfikacją (wraz z załącznikami) oraz po przeprowadzeniu wizji
lokalnej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci Dokumentacji Projektowej opisanej
w pkt II Specyfikacji, za łączną kwotę: ____________ PLN netto (słownie: _________), co stanowi
kwotę: ______________ PLN brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) (słownie: _________). Cena
za poszczególne elementy Dokumentacji Projektowej przedstawia się następująco :

Lp.

Opis

Cena netto

1

Szczegółowa koncepcja architektoniczna

2

Projekt architektoniczno - budowlany

Cena brutto

Etap

I

II
3

Prowadzenie postępowania mającego na celu
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

4

Projekt techniczny

5

Koordynacja i zatwierdzenie projektów przyłączy
III

6

Projekt drogowy

7

Sporządzenie
przedmiaru

kosztorysu

inwestorskiego

/

ŁĄCZNIE

2.

-

Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać *:
Strona 23 z 39

a)
b)

samodzielnie,
przy udziale podwykonawców wymienionych w Załączniku 5.

* - niepotrzebne skreślić
3.

Harmonogram

Dokumentację Projektową oferujemy wykonać według następującego harmonogramu :
Rozpoczęcie

Lp.

Opis

1

Szczegółowa koncepcja architektoniczna

2

Projekt architektoniczno - budowlany

3

Prowadzenie postępowania mającego na celu
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

4

Projekt techniczny

5

Koordynacja
przyłączy

6

Projekt drogowy

7

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego /
przedmiaru

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
zgłaszamy żadnych zastrzeżeń, jak również że uzyskaliśmy wszystkie informacje konieczne do
przygotowania Oferty.

5.

Oświadczamy, że na zasadzie wyrażonej w Załączniku 3a do Specyfikacji akceptujemy projekt
Umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć Umowę zgodnie z
przedstawionymi tam warunkami, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

6.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w _______, ważne do _____, na
kwotę ______.

7.

Oświadczamy, że w stosunku do nas, ani naszych podwykonawców nie toczy się postępowanie
upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

8.

Zapewniamy ważność niniejszej oferty przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od
wyznaczonego terminu jej złożenia; Oferta pozostanie dla nas wiążąca i może zostać
zaakceptowana w dowolnym czasie przed końcem tego okresu.

i

zatwierdzenie

Czas wykonania

projektów
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9.

Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia żadnej z
przedstawionych Ofert.

10.

Wyrażamy zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji w formie elektronicznej na adres :
_____.

11.

Załączniki do niniejszej Oferty to: _________.

.......................................
podpisy
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Załącznik 3
PROJEKT UMOWY
Umowa nr /2021
o prace projektowe

zawarta w dniu …………... r. pomiędzy:
Związkowym Klubem Strzeleckim Warszawa, ul Marymoncka 42, 01-977 Warszawa, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji raz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254755, NIP:
118 094 57 18, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m ” , reprezentowanym przez:
- ……………………………. – Prezesa Zarządu
- …………………………….- Wice Prezesa Zarządu,
a:
…………………………………………..…… z siedzibą w ……………………………………………,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym …………………., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem …………..………, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP:
………………………………….., zwanym dalej w treści Umowy „ P r o j e k t a n t e m ,
reprezentowanym przez:
- ……………………………………………………………….
- ……………………………………………………………….
zwanych wspólnie „Stronami”.
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Zamawiający zamierza wykonać Inwestycję, polegającą na budowie dwukondygnacyjnego
budynku strzelnicy sportowej z funkcją biurowo-usługową wraz z infrastrukturą zewnętrzną i
zagospodarowaniem terenu oraz miejsc postojowych naziemnych na częściach działek nr ew.
14/4, 14/6w obrębie 7-09-01, w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zgodnie z wydaną Decyzją
Nr 13/2021 o warunkach zabudowy.

2.

Projektant został wyłoniony do zawarcia niniejszej Umowy w wyniku przetargu
zorganizowanego przez Zamawiającego według specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(„Specyfikacja”), przekazanej Projektantowi ___ 2021 r., która stanowi Załącznik nr 1 do
Umowy. Wszystkie terminy pisane dużą literą nie zdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie
mają znaczenie nadane im w Specyfikacji.

3.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Projektanta na zlecenie Zamawiającego wszystkich
dzieł i czynności wymienionych w Specyfikacji, w postaci :
1) szczegółowej koncepcji architektonicznej zawierającej:
a) opis funkcjonalny i materiałowy,
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b) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzględnieniem istniejących obiektów,
c) rysunki układu funkcjonalnego wszystkich kondygnacji budynku w skali 1:100,
d) schemat etapowania inwestycji,
e) dwie wizualizacje (jedna z lotu ptaka pokazująca całość zagospodarowania terenu, jedna
pokazująca charakterystyczne elementy architektury);
2) projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Decyzją WZ i
przepisami prawa budowlanego, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
3) prowadzenia przez projektanta postępowania mającego na celu uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę, w tym wykonanie następujących czynności:
a) skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji,
d) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę;
4) projektu technicznego w zakresie i formie zgodnej z Decyzją WZ i przepisami prawa
budowlanego, a w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
5)

koordynacji i zatwierdzenia projektów przyłączy z gestorami mediów (MPWiK, Innogy
Stoen Operator) oraz Zakładem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,

6)

projektu drogowego w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania zezwolenia zarządcy
drogi wraz z uzyskaniem takiego zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej,

7)

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego / przedmiaru.

oraz przeniesienie przez Projektanta na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
wykonanych dzieł, własności egzemplarzy, na których utrwalono dokumentację, co do której
następuje nabycie praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do ww. dokumentacji.
4.

Szczegółowe określenie zakresu dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, terminu
wykonania poszczególnych elementów dokumentacji oraz niezbędnej liczby jej egzemplarzy
określa Załącznik nr 2, stanowiący integralną część Umowy.

II. Oświadczenia, uprawnienia i zobowiązania Projektanta
§2
1.

Projektant oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje i zezwolenia niezbędne do świadczenia
prac projektowych oraz pozostałych prac zgodnie z niniejszą Umową w tym posiada
uprawnienia budowlane i jest wpisany na listę członków ……. Okręgowej Izby Architektów za
numerem…….

2.

Projektant zobowiązany jest wykonywać swe obowiązku z najwyższą starannością, zgodnie z
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zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i zastosowaniem powszechnie sprawdzonej i
stosowanej technologii oraz zapewnić, że Dokumentacja Projektowa:
a)

zawiera optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z ich opisem;

b)

jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, spójna i skoordynowana we
wszystkich specjalnościach (branże budowlane) wchodzących w jej skład, w tym w
szczególności powinna umożliwić:
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ,
wyłonienie wykonawcy na realizację prac budowlanych, z możliwością etapowania
robót,
zrealizowanie zadania stanowiącego przedmiot dokumentacji projektowej,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

c)

uwzględnia optymalne rozwiązania modernizacyjne, konstrukcyjne, materiałowe i
kosztowe w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów obiektu, w
szczególności standardu energetycznego, uwzględniających zminimalizowanie kosztów
eksploatacji obiektu w tym zapotrzebowania budynku na energię cieplną i elektryczną.

3.

W przypadku udzielenia Projektantowi pełnomocnictwa od Zamawiającego do reprezentowania
go przed urzędami i innymi podmiotami w sprawach związanych z realizacją niniejszej
Umowy, Projektant zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o dokonanych
czynnościach oraz podjętych przez organy rozstrzygnięciach.

4.

Projektant będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym na każdym etapie projektowania
dokumentacji, istotne elementy oraz przedstawiał Zamawiającemu min. 1 raz na 2 tygodnie
postęp prac projektowych (dopuszcza się informację drogą elektroniczną).

5.

Projektant ma obowiązek wprowadzenia zmian w przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji
projektowej zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, a jeżeli te zalecenia są niezgodne z
przepisami prawa, z zasadami wiedzy technicznej lub mogą wyrządzić szkodę, może od nich
odstąpić informując Zamawiającego o przyczynie odstąpienia pisemnie.
III. Oświadczenia, uprawnienia i zobowiązania Zamawiającego
§3

1.

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Projektantowi, posiadane dokumenty i dane
dotyczące obiektu, jeżeli taka potrzeba wyłoni się w trakcie prowadzenia prac projektowych.

2.

Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji procesu tworzenia dokumentacji przez
Projektanta.

3.

Zamawiający udzieli Projektantowi niezbędnych pełnomocnictw w celu uzyskania uzgodnień,
decyzji i opinii.
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IV. Podwykonawstwo
§4
1.

Projektant zastrzega, a Zamawiający wyraża zgodę, na powierzenie wykonania części
dokumentacji podwykonawcom – wyspecjalizowanym branżowym jednostkom projektowym, z
zastrzeżeniem, że nie spowoduje to zmiany warunków niniejszej Umowy.

2.

Projektant odpowiada za jakość i terminowość prac powierzonych do wykonania
podwykonawcom, tak jak za działanie własne, w tym zobowiązuje się do powierzenia
wykonywania prac wyłącznie podmiotom posiadającym kwalifikacje i zezwolenia niezbędne do
świadczenia prac projektowych oraz pozostałych prac zgodnie z niniejszą Umową.

3.

Projektant powierzając wykonanie części dokumentacji podwykonawcom, zobowiązuje się w
umowie z podwykonawcą zastrzec pełnienie przez niego późniejszego nadzoru autorskiego oraz
spełnienie wymagań związanych z okresem gwarancji i rękojmi. Projektant, powierzając
wykonanie części dokumentacji, zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem nazwy podwykonawcy, jego kwalifikacji oraz
zakresu powierzonych mu zadań.

4.

Każda zmiana podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

5.

Zamawiający w ciągu 14 dni wyrazi zgodę lub sprzeciw na zawarcie umowy z nowym
podwykonawcą oceniając posiadanie przez niego odpowiednich uprawnień i kwalifikacji.

V. Termin realizacji
§5
1.

Termin rozpoczęcia wykonywania Umowy ustala się na dzień ………. r.

2.

Strony ustalają etapowy termin realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
Umowy. Zakończenie każdego z etapów wymaga akceptacji Zamawiającego.

3.

Przez uzyskanie akceptacji, o której mowa w ust. 2 rozumie się dokonanie czynności odbioru
dokumentacji projektowej na zasadach opisanych w § 6 Umowy.

4.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy: …… dni od daty podpisania Umowy.

5.

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn nieleżących po stronie Projektanta, termin wykonania prac ulega
przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

VI. Odbiór dokumentacji projektowej
§6

1.

Przekazywanie dokumentacji projektowej następować będzie każdorazowo w siedzibie
Zamawiającego, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości
dokumentacji do odbioru.
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2.

Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy zgłoszoną do odbioru, Projektant zaopatrzy w
wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z
Umową, obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie
stanowić będą integralną część wykonanego przedmiotu Umowy.

3

W protokole zdawczo - odbiorczym Projektant wskaże elementy prac wykonanych w
podwykonawstwie.

4.

Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej Strony Umowy potwierdzają przez
podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5.

Protokół zdawczo-odbiorczy każdego etapu prac powinien zostać podpisany w ciągu 5 dni od
doręczenia dokumentacji projektowej.

6.

W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz
z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 5.

7.

Jeżeli do dokonania akceptacji Zamawiającego konieczne będzie dokonanie poprawek, zmian lub
innych czynności przez Projektanta, dokona on tych czynności niezwłocznie po otrzymaniu
informacji od Zamawiającego w tym zakresie.

8.

Zgłoszone przez Zamawiającego wady dokumentacji projektowej Projektant zobowiązuje się
usunąć w terminie ustalonym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w §
6 Umowy.

9.

Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
przedmiotu Umowy.

10.

Dzień odbioru przez Zamawiającego całości dokumentacji wskazanej w Załączniku nr 2, w
formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formatach edytowalnych i
nieedytowalnych umożliwiających udostępnienie całej dokumentacji do celów przetargowych i
jej odczytywanie, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę uznany jest za dzień zakończenia
wykonania przedmiotu Umowy.

VII. Wynagrodzenie
§7
1.

Wynagrodzenie Projektanta za wykonanie przedmiotu Umowy wynikające z jego oferty ustala
się w wysokości brutto: ….................... zł. (słownie: …........................................... złotych) w
tym podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2.

Wynagrodzenie Projektanta określone w ust. 1 obejmuje:
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1)
2)
3)

wynagrodzenie za wykonanie Etapu I w kwocie brutto …..................... zł,
wynagrodzenie za realizację Etapu II w kwocie brutto …..................... zł,
wynagrodzenie za realizację Etapu III w kwocie brutto ….................... zł,

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia
łącznie wynagrodzeniem za nabycie przez Zamawiającego
majątkowych autorskich praw do dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy oraz
wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono
dokumentację, co do której następuje nabycie praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich, kosztami pozyskania niezbędnych ekspertyz, map do celów
projektowych, decyzji, opinii, uzgodnień badań oraz opłat administracyjnych i skarbowych. W
przypadku powierzenia wykonania części dokumentacji podwykonawcom, na Projektancie
spoczywa obowiązek zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

4.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych. Ostateczne rozliczenie między
stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po bezusterkowym odbiorze
końcowym.

5.

Podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej za części wskazane w ust. 2
pkt 1-4, stanowić będą odpowiednio częściowe protokoły zdawczo - odbiorcze prac oraz
końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy, podpisany przez strony
uczestniczące w odbiorze.

6.

Podstawą zapłaty faktury częściowej za II etap będzie oprócz częściowego protokołu zdawczo –
odbiorczego dostarczona przez Projektanta ostateczna decyzją o pozwoleniu na budowę wydana
dla projektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia.

7.

Płatność za faktury dokonana zostanie przelewem, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur, na konto bankowe
wskazane w fakturach z uwzględnieniem zapisów § 12.

8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturach, a
wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje się, że obowiązującym terminem płatności jest
termin wskazany w Umowie.

9.

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej Umowy na osoby
trzecie, z wyjątkiem podwykonawców oraz banków, które udzieliły Projektantowi kredytu na
realizację dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Wysokość cesji
na banki nie może obejmować wartości prac w podwykonawstwie.

VIII. Prawa autorskie
§8
1.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 7, Projektant (tym również jego Podwykonawcy, o
ile wystąpili) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji,
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własność egzemplarzy, na których została utrwalona dokumentacja, co do której nastąpiło
przeniesienie praw oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do dokumentacji.
2.

Z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Projektantowi za dany etap
lub jego części, Projektant przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania w tym
zakresie dodatkowego oświadczenia woli, majątkowe prawa autorskie do przejmowanej części
dokumentacji wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
dokumentacji bez ograniczenia co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących
polach eksploatacji:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej
skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, w szczególności w postaci publikacji
drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
wystawianie lub publiczne wyświetlanie (na ekranie), np. podczas konferencji,
udostępnianie podmiotom trzecim,
wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych oraz w Internecie,
prawo do korzystania z dokumentacji w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi
dziełami, opracowaniami poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie,
modyfikację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i
treści całości lub ich części,
publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części łącznie z utrwalaniem w pamięci
RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
wykorzystanie do dalszych prac związanych z realizacją zadania „Budowa Strzelnicy
……………”, w tym w szczególności wykorzystanie do dalszej rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy, rekonstrukcji bądź renowacji.

3.

Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem dokumentacji.

4.

Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dokumentacji w zakresie nabytych praw autorskich
majątkowych bez konieczności uzyskiwania zgody Projektanta.

IX. Nadzór autorski
§9
1.

Na podstawie niniejszej Umowy Projektant zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do
pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót remontowych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1.

2.

Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nastąpi na wniosek Zamawiającego
uregulowane odrębną umową.
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i zostanie

3.

W razie powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom Projektant
zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez ww. podwykonawców, w zakresie
wynikającym z przekazanej do wykonania dokumentacji.

X. Rękojmia za wady i gwarancja jakości
§ 10
1.

Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową
stanowiącą przedmiot Umowy.

2.

Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady robót,
wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.
§ 11

1.

Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
dokumentacji projektowej.

2.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy przez okres 3 lat.

3.

Ilekroć Projektant na podstawie gwarancji lub rękojmi za wady zobowiązany będzie do
usunięcia wad wykonanych prac (wad przedmiotu Umowy) już po dacie zrealizowania
inwestycji, dokona on tego poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie
pozwalającym na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do usunięcia wszelkich
konsekwencji tych wad.
Odpowiedzialność za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków wynikających
z Umowy

XI.

§ 12
1.

Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
dotyczących wykonania Dokumentacji Projektowej, Strony ustalają następujące kary umowne:
1)

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Projektantowi karę umowną za odstąpienie od
Umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 3 %
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

2)

Projektant jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących
przypadkach:
a)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów ustalonych
w Załączniku nr 2 z przyczyn zależnych od Projektanta, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za
realizację danego etapu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej
Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy dokumentacja powinna być
dostarczona,
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b)

c)

za zwłokę w usunięciu przez Projektanta wad dokumentacji projektowej, w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy, za całość dokumentacji projektowej, za każdy dzień zwłoki,
licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,
za niewykonanie przez Projektanta dokumentacji, przy czym za niewykonanie
dokumentacji Zamawiający uzna także odmowę wykonania jakiegokolwiek
elementu dokumentacji lub opóźnienie w terminowej realizacji przedmiotu Umowy
dłuższe niż 30 dni od wskazanego w Umowie terminu dla danej czynności
związanej z realizacją Umowy, do której Projektant jest zobligowany, w wysokości
10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 .

3.

Projektant wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych, o których
mowa w ust. 2 z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za
fakturę.

4.

W razie przerwania prac projektowych z przyczyn, za które Projektant nie ponosi
odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona wspólnie, na
podstawie stwierdzonego stanu zaawansowania prac, bez naliczania kar umownych z tytułu
odstąpienia od Umowy.

5.

Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może
odstąpić od Umowy, także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie
Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
Umowy.

6.

Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
XII. Odstąpienie od Umowy
§ 13
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Stronom przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1)

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
a)

b)

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
w razie nie rozpoczęcia przez Projektanta realizacji przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie, lub z dotychczasowego przebiegu prac
związanych z realizacją Umowy wynika, iż Projektant nie wykona przedmiotu
Umowy w terminie.
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2)

Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia,
bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia
wiadomości o powyższej okoliczności.

Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

2.

1)
2)

zaprzestania prowadzenia działalności przez Projektanta,
ogłoszenia upadłości lub rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Projektanta.

3.

Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia, Strony sporządzą
szczegółowy protokół dotyczący stopnia zrealizowania Umowy, według stanu na dzień
odstąpienia.
5.

Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Projektanta z tytułu wykonania części Umowy
nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Projektanta,
procentowego zaawansowania wykonania prac.

6.
XIII.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§ 14

1.

Projektant wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w
wysokości 3% wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, a mianowicie kwotę:
……………………. zł w formie …………………………………………………., nie później
niż w dniu zawarcia Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.

2.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od
daty końcowego odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.

3.

XIV. Postanowienia końcowe
§ 15
1.

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Spory mogące wynikać z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez strony w sposób
polubowny. W razie braku porozumienia spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy
rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 16
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Projektant a dwa
Zamawiający.

..............................
Projektant

..............................
Zamawiający
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Załącznik 3a
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU WARUNKÓW UMOWY

Miejsce i data
Nazwa i adres Oferenta
Nazwa i adres Zamawiającego
Oświadczamy, że akceptujemy projekt Umowy w całości*, z następującymi uwagami*:

1.
2.
3.

……………………….
……………………….
……………………….

.......................................
podpisy
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik 4
WYKAZ PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ
Miejsce i data
Nazwa i adres Oferenta
Nazwa i adres Zamawiającego

Lp.

Opis prac

Łączna wartość

Wartość prac
należących do
obowiązków
Oferenta

Okres realizacji

1.
2.
3.
4.
5.

.......................................
podpisy
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Nazwa zamawiającego i
dane kontaktowe

Szczególne wymogi

Załącznik 5
INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Miejsce i data
Nazwa i adres Oferenta
Nazwa i adres Zamawiającego

Lp.

Nazwa

Rola przy realizacji zamówienia

Wykształcenie i doświadczenie
zawodowe

Uprawnienia, kwalifikacje

1.
2.
3.
4.
5.

Opis sposobu współpracy z podwykonawcami i zapewnienia jakości przy realizacji zamówienia: ………………………..

.......................................
podpisy
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