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Kraków, dnia 14 stycznia 2016 r. 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

zwana dalej w skrócie SIWZ 

 

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie,  

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków;  

1.1 tel. +48 12-422-81-96;  fax +48 12-422-02-09;  

1.2 e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  

1.3 strona internetowa: www.pwst.krakow.pl  

Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593  

2) Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną 

w dalszej części SIWZ „PZP” (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), a wartość 

szacunkowa zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych”. 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do 

przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 

nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. 

Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.).  

3) Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu, modernizacji i 

rozbudowy obiektu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, zlokalizowanego przy ul. 

Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności przygotowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej, wraz wykonaniem projektu budowlanego remontu, 

modernizacji i rozbudowy obiektu, sporządzenie wszelkich wymaganych prawem 

opracowań i uzyskania niezbędnych uzgodnień i ostatecznych decyzji 

administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji, w tym między innymi 

inwentaryzację na terenie inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie 

projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego. 

1.2 Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności 

odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności prawa 

budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych, wskazań na 

określony produkt czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia), 

niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących przyszłej 

realizacji projektu, a ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również do 

niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w 

postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu i wszelkich 

niezbędnych konsultacji z tym związanych. 
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1.3 Zamówienie obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej, zwanej dalej w skrócie dokumentacją projektową, czyli między innymi: 

1.3.1 wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktami 

wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462), rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z póź. 

zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129), a także 

sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

warunków przyłączenia mediów, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń wraz ze sporządzeniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

projektów wykonawczych we wszystkich branżach, STWiOR, przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich, 

1.3.2 uzyskanie niezbędnych materiałów do celów projektowych, w tym w szczególności 

mapy sytuacyjno-wysokościowej, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia 

konserwatorskiego i zgody na zajęcie pasa jezdni (chodnika),  

1.3.3 uczestnictwo pełnego zespołu projektowego w spotkaniach mających na celu bieżącą 

ocenę postępu prac projektowych i dyskusje na temat proponowanych rozwiązań 

oraz sugestii przedstawicieli Zamawiającego dotyczących potrzeb związanych 

zakresem projektu, które będą odbywały się nie częściej niż raz na dwa tygodnie, w 

wymiarze około 3 godzin, w siedzibie jednostki Zamawiającego zlokalizowanej przy 

ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, 

1.3.4 pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych 

polegającego w szczególności na: 

1.3.4.1 stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych, będących 

przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego, zgodności realizacji z 

projektem, 

1.3.4.2 uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie stanowiącym przedmiot niniejszego 

zamówienia, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

1.3.4.3 uczestnictwie pełnego zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych, 

które będą odbywały się nie częściej niż raz w tygodniu, w wymiarze około 

3 godzin, w siedzibie jednostki Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. 

Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

1.4 Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie również, w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia, do uwzględnienia w realizowanej dokumentacji projektowej posiadanych 

przez Zamawiającego dwóch opracowań projektowych wraz z decyzjami o 

pozwoleniu na budowę, projektami wykonawczymi, STWiOR, przedmiarami i 

kosztorysami, które dotyczą planowanych prac remontowych i modernizacyjnych 

dotyczących podcieni obiektu od ul. Piłsudskiego, które mają zostać 

zagospodarowane, i wewnętrznej klatki schodowej w obiekcie, która ma zostać 

dostosowana do wymogów przeciwpożarowych. Materiały te zostaną udostępnione 
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wyłonionemu Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia 

podpisania umowy. 

1.5 Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Koncepcji Funkcjonalno-

Użytkowej stanowiącej Załącznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawierający 64 

strony) oraz w pkt 3)10. SIWZ poniżej. 

1.6 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym w zakresie ewentualnego 

zamówienia uzupełniającego przewiduje się zlecenie wykonania opracowań 

projektowych związanych z koniecznością remontu lub modernizacji istniejących 

pomieszczeń bądź instalacji czy konstrukcji obiektu. 

2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia podstawowego w terminie do 48 

miesięcy, przy czym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę do 180 dni, a sprawowanie funkcji nadzoru 

autorskiego w terminie do 48 miesięcy, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. 

podpisania umowy, przy uwzględnieniu treści pkt 4) SIWZ i zapisów wzoru umowy.  

3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną 

w oparciu o indywidualną kalkulację, zgodnie ze wzorem tabelarycznym 

przedstawionym w załączniku nr 5 do formularza oferty, przy uwzględnieniu 

wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty 

musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 

6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami 

lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do 

oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 

7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz 

załączniki przedstawione w SIWZ. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

71200000-0 usługi architektoniczne i podobne, 71210000-3 doradcze usługi 

architektoniczne, 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego, 71221000-3 

usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71242000-6 

przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71245000-7 plany 

zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje, 71246000-4 określenie i spisanie ilości 

do budowy. 

9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy 

stanowiącym integralną część SIWZ. 

10. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia: 

Założeniem prowadzonego postępowania przetargowego jest uzyskanie opracowania 

projektowego na przeprowadzenie  remontu, rozbudowy i modernizacji budynków 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  im. L. Solskiego, znajdujących się przy ulicy 

Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie. 

Budynki PWST zostały przystosowane do działalności dydaktycznej i prowadzenia 

działalności artystycznej według projektów opracowanych w latach osiemdziesiątych 

ubiegłego wieku. W konsekwencji dokonano przebudowy istniejącej zabudowy, 

przystosowując ją do potrzeb Uczelni. Budynki zostały wpisane na listę zabytków i 

prowadzenie prac wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem 

Zabytków. Prace budowlane zostały wykonane w latach 1987-1998. 

mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
http://www.pwst.krakow.pl/


SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu,  modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie.     

Nr sprawy: A-381-1/16 

__________________________________________________________________________________________ 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  www.pwst.krakow.pl Strona 4 z 46 

W wyniku zmieniających się potrzeb Uczelni, otrzymanych zaleceń Komendy Straży 

Pożarnej oraz naturalnego zużycia materiałów i urządzeń, obiekty wymagają 

przeprowadzenia remontu i modernizacji. 

Zakres opracowania obejmuje następujące elementy: 

I. Zadaszenie części amfiteatru, w celu stworzenia dodatkowej powierzchni do 

działalności edukacyjnej i prezentacji artystycznych. Szczegółowe wytyczne do 

projektu zawiera Załącznik A nr 1 pn. „Koncepcja projektowa wielobranżowa 

zabudowy fragmentu amfiteatru budynku PWST w Krakowie przy ul. 

Straszewskiego”. 

II. Zmiana organizacji holu wejściowego do sali teatralnej im. Stanisława 

Wyspiańskiego, z uwzględnieniem poprawy jej funkcjonalności i estetyki. Projekt 

powinien uwzględnić ewentualnie możliwość zmiany lokalizacji i rozwiązania 

technicznego szatni, wyglądu portierni oraz umiejscowienia kasy biletowej. 

Oświetlenie holu szatniowego oraz dróg ewakuacyjnych wykonane w 1994 roku 

jest mało efektywne energetycznie oraz nieestetyczne. Zamawiający zaznacza, iż 

wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, w terminie do 

dwóch tygodni liczonych od dnia podpisania umowy, 3 wersji koncepcji 

zagospodarowania holu, z pośród których to koncepcji, Zamawiający w terminie do 

pięciu dni od ich przekazania, podejmie decyzję do realizacji jednej z nich, z 

ewentualną koniecznością uwzględnienia przez Wykonawcę przy realizacji 

dokumentacji projektowej uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wybranej 

koncepcji. 

III. Opracowania projektowego wymagają instalacje sanitarne w zakresie instalacji 

centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego. W praktyce użytkownik 

boryka się z kłopotem prawidłowego ogrzewania przestrzeni, objawiającym się 

nierównomiernym rozkładem ciepła w poszczególnych pomieszczeniach. W 

przypadku instalacji klimatyzacji istnieje problem z automatycznym 

dostosowaniem parametrów ogrzewania i chłodzenia do zmieniających się 

warunków klimatycznych. Problem występuje w salach prezentacji artystycznych, 

m. in. Scenie im. Stanisława Wyspiańskiego,  Scenie 210 oraz salach 

dydaktycznych. Zamawiający oczekuje opracowania koncepcji usprawnienia 

działania automatyki klimatyzacji przy zachowaniu istniejących urządzeń 

klimatyzacyjnych. W kosztorysie usprawnienia klimatyzacji należy uwzględnić 

koszty odkażenia  instalacji. Opinie na temat stanu instalacji sanitarnych zawiera 

Załącznik A nr 2. Opracowanie projektowe powinno zawierać dokumentację 

modernizacji instalacji co i ct, chłodnictwa oraz automatyki klimatyzacji. 

IV. W wyniku oceny Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, określającej 

niespełnione w obiekcie wymagania bezpieczeństwa pożarowego, opracowano 

ekspertyzę na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż 

podany w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

Małopolski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydał w dniu 

11 września 2015 r. Postanowienie, które stanowi podstawę do opracowania 

dokumentacji budowlanej na dostosowanie budynku do przepisów. Do rozważenia 

w niniejszym zleceniu pozostaje: 

1. Zastosowanie w budynku oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonym 

natężeniu oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 
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ewakuacyjnej, które będzie nie mniejsze niż 5 lux, a w centralnym pasie 

drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi wyniesie co 

najmniej 2 lux. 

2. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych budynku w części teatralnej i 

dydaktycznej podświetlonych znaków ewakuacyjnych, które będą posiadać 

oświetlenie własne, zapewniające natężenie światła co najmniej 1 lux na 

powierzchni znaku.  

Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży 

Pożarnej pkt 5 i 6 stanowi Załącznik A nr 3. 

V. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji p.poż. wykonanej w 

systemie konwencjonalnym na system adresowany. Zmiana dotyczy całości 

budynku od piwnic do II piętra, z wykorzystaniem częściowym istniejącego 

okablowania, wymianą czujek oraz dopasowaniem systemu do istniejącej centrali 

POLON 4900. Ochroną przeciwpożarową należy objąć część budynku nr 21, gdzie 

nie istnieje instalacja. 

 

Informacja dodatkowa: 

1. PWST posiada opracowaną dokumentację techniczną wydzielenia pożarowego 

klatek schodowych zgodnie z Postanowieniem Małopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wydzielone klatki, określone w 

dokumentacji jako 2 i 3 zostały wykonane. Wydzielenie klatki nr 1 zostanie 

wykonane w ramach całości zadania, obejmującego remont, rozbudowę i 

modernizację obiektu. 

2. W strukturę budynku zostaną włączone podcienia, z przeznaczeniem na 

poszerzenie przestrzeni rekreacyjnej holu sali teatralnej – Sceny im. St. 

Wyspiańskiego oraz przestrzeń promocji działalności artystycznej. Projekt 

realizacji zadania został wykonany i zostanie włączony do całości prac, 

obejmujących rozbudowę i modernizację obiektu. 

3. Koncepcja zabudowy amfiteatru wymaga uzyskania ULICP. Zamawiający jest w 

trakcie uzyskania tej decyzji, która została poprzedzona uzgodnieniami z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. 

4. Zamawiający posiada dokumentację wymiany dźwigu osobowego. Wymiana 

urządzeń wiąże się z koniecznością poszerzenia otworów drzwiowych do windy. 

Podkłady architektoniczne stanowią  Załącznik A nr 4.  

 

Zamawiający informuje, iż zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do 

dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała 

miejsce w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 10:00. Spotkanie przy portierni w budynku 

PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

 

11. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, 

stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią 

tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony 

na stronie internetowej www.pwst.krakow.pl i może być przekazywany nieodpłatnie 

Wykonawcom w formie elektronicznej – e-mail lub płytka CD. Natomiast po 

uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość 
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powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej – SIWZ jest 

nieodpłatna, a Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 

4) Termin wykonania zamówienia.  

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 48 miesięcy, przy czym 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę do 180 dni, a sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego w terminie do 48 

miesięcy, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, przy 

uwzględnieniu treści pkt 4) SIWZ i zapisów wzoru umowy. 

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania.  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w 

oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 

zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu 

głównych usług i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub 

odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem 

Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w 

przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc 

wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał główne usługi. Przez główne 

usługi rozumie się zrealizowanie dwóch zamówień, tj. usług polegających na 

wykonaniu dokumentacji projektowej remontu obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniach 

konserwatorskich oraz ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonaniem 

projektów wykonawczych oraz kosztorysów, przy czym łączna wielkość zakresu 

dwóch wykazanych projektów nie może być mniejsza niż 5000 m³, a łączna wartość 

wykazanych dwóch usług nie może być mniejsza niż 200.000,00 PLN brutto (słownie: 

dwieście tysięcy złotych).  

Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą 

starannością załączając dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację, a wykazie 

podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów).  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w 

oparciu o wykaz usług, dokumenty i oświadczenia (poświadczenia) dołączone do oferty, 

których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną 

częścią SIWZ. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się 

na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji 

zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez 

Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, 

gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej 

okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego 

zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego 
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dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa 

powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki 

okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby 

wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało 

miejsce w trakcie wykonywania umowy. 

3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym 

na realizację zamówienia. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w 

oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego 

też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć 

wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz oświadczenia, iż posiadają one 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, tj. głównego projektanta i projektantów branżowych, stanowiących 

personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i 

czynności, czyli: 

4.1 Głównego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej, a także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę 

zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów użyteczności 

publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co 

najmniej jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub 

amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym 

posiadającym posiadanym uprawnieniom,  

4.2 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego minimum pięcioletnią 

praktykę  zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów 

użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w 

projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub 

teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie 

odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom,  

4.3 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, a także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę  zawodową 

oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej 

wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej 

jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub 

amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym 

posiadającym posiadanym uprawnieniom, 

4.4 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także 

posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w 

projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 

zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu 
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zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub 

filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 

uprawnieniom, 

4.5 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także 

posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w 

projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 

zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu 

zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub 

filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 

uprawnieniom, 

4.6 Osobę posiadającą wykształcenie związane z akustyką, na przykład wibroakustyka, a 

także posiadającą minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy 

budowie lub remoncie co najmniej trzech pomieszczeń przeznaczonych na sale 

koncertowe lub teatralne lub kinowe lub amfiteatralne lub filharmoniczne lub 

operowe. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w 

oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i 

doświadczenia oraz oświadczenia dołączonego do oferty, których wzór stanowią 

załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem 

skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w 

trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty 

przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter 

realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej 

okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego 

zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego 

dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa 

powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki 

okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby 

wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało 

miejsce w trakcie wykonywania umowy. 

5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej 

na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 

5.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN)), na potwierdzenie czego 

należy dołączyć do oferty aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową, 

5.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia 

powinna być nie mniejsza niż 2 000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych (PLN)), 

na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a 
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w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w 

oparciu o aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową oraz aktualną kopię opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, jak i oświadczenie dołączone do oferty, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem 

skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w 

trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty 

przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter 

realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej 

okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego 

zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego 

dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa 

powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki 

okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby 

wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało 

miejsce w trakcie wykonywania umowy. 

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 1 – 4 PZP, 

1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę głównych usług wraz z dowodami, że 

zostały one wykonane należycie w postaci poświadczenia albo oświadczenia 

Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, 

1.3 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. głównego projektanta i projektantów 

branżowych, stanowiących personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla 

określonych zawodów i czynności, czyli: 

1.3.1 Głównego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej, a także posiadającego minimum 

pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch 
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obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz 

dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę 

koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub 

operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 

uprawnieniom,  

1.3.2 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego minimum 

pięcioletnią praktykę  zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch 

obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz 

dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę 

koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub 

operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 

uprawnieniom,  

1.3.3 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającego minimum 

pięcioletnią praktykę  zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch 

obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz 

dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę 

koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub 

operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 

uprawnieniom, 

1.3.4 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a 

także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz 

doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej 

wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej 

jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub 

amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym 

posiadającym posiadanym uprawnieniom, 

1.3.5 Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a 

także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz 

doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej 

wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej 

jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub 

amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym 

posiadającym posiadanym uprawnieniom, 

1.3.6 Osobę posiadającą wykształcenie związane z akustyką, na przykład 

wibroakustyka, a także posiadającą minimum pięcioletnią praktykę zawodową 

oraz doświadczenie przy budowie lub remoncie co najmniej trzech 

pomieszczeń przeznaczonych na sale koncertowe lub teatralne lub kinowe lub 

amfiteatralne lub filharmoniczne lub operowe. 

1.4 aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

1.5 aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
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zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

1.6 Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

1.6.1 Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich: 

wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolności finansowych bądź ekonomicznych 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to 

podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia 

w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) 

podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez 

Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powoduje, iż 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca 

lub samodzielnie Wykonawca spełnia je w stopniu niemniejszym niż 

dotychczasowy podmiot (podwykonawca). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

3. Inne dokumenty: 

3.1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych). 

4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w 

SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających 

Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 

tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów 

lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie 

będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub 

drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i 

oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 
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2. Adres i osoba kontaktowa – Franciszek Gałuszka, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 

Kraków; tel. +4812-422-81-96; 601 502 110;  fax +4812-422-02-09; e-mail: 

sekretariat@pwst.krakow.pl                    

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub 

informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 

 w zakresie formalnym i merytorycznym – Franciszek Gałuszka, ul. Straszewskiego 

21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96; 601 502 110; fax +4812-422-02-09; e-

mail: sekretariat@pwst.krakow.pl                  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)5. SIWZ, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację 

zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz 

odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza 

się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 

prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8) Wymagania dotyczące wadium.  

1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania 

ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 5 000,00 zł. PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych 
00

/100 groszy). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

2.1 pieniądzu; 
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2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych 

polskich na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 24 Oddział w 

Krakowie nr 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000. 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 

żądano. 

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 

8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

8.4 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 

9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w 

przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu 

wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być 

złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po 

zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 

9) Termin związania ofertą. 
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1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i 

otwarcia ofert. 

10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość 

oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla 

całości przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien 

złożyć wraz z ofertą. 

3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w 

oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy zgodnie ze wzorem tabelarycznym 

przedstawionym w załączniku nr 5 do formularza oferty, przy uwzględnieniu 

wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego 

Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. 

4. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty 

załączniki od 1 do 7, zawierające oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnione w 

pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy 

czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku 

podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, 

przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty 

występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym także spółki cywilne. 

6. W przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzających doświadczenie w 

realizacji robót, usług bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, bądź polisy ubezpieczeniowej, wystawionych w walutach 

obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla 

potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu 

PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert. 

7. 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 

mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
http://www.pwst.krakow.pl/


SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu,  modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie.     

Nr sprawy: A-381-1/16 

__________________________________________________________________________________________ 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  www.pwst.krakow.pl Strona 15 z 46 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

8. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), pod warunkiem, że 

taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:  

8.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako 

przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 

umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 

przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej 

umowy. 

8.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków. 

8.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być 

sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 

10. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników 

zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 

11. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 

wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 

12. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania 

albo czytelnym pismem odręcznym. 

13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 

czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz 

kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) 

winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym 

podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawców uznaje się:  

13.1osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i 

innych; 

13.2osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; 

13.3osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 

których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 

Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 

13.4w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty 

odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź 

stosowną umowę; 

13.5w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się 

osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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14. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 

ponumerowane (z zachowaniem kolejności numeracji stron)  i złączone w sposób 

uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca 

sporządził i dołączył spis treści oferty. 

15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w Kancelarii PWST w Krakowie, przy ul. Straszewskiego 21-

22, 31-109 Kraków, I p. pok. 219, w terminie do dnia 27 stycznia 2016 r. do godziny 

10:00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom ich bez otwierania. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na 

adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: 

„Oferta w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb 

remontu, modernizacji i rozbudowy obiektu PWST w Krakowie, nr sprawy A-381-

1/16 - nie otwierać przed dniem 27 stycznia 2016 r. godz. 10:05.” oraz opatrzy kopertę 

pieczęcią adresową Wykonawcy.  

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej 

treści po upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27 stycznia 2016 r. o godzinie 10:05 

w PWST w Krakowie, przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p. pok. 222. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 11)7. i 8. SIWZ Zamawiający przekaże 

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich 

wniosek. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 

przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 

przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy PZP. 

14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje 

którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP. 
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15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu 

Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza 

informacje, o których mowa w pkt 11)15. SIWZ, na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

12) Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na 

podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, odpowiednio do wzoru 

tabelarycznego zawartego w załączniku nr 5 do formularza oferty, uwzględniając 

doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, podatki, oraz rabaty, upusty itp., których 

Wykonawca zamierza udzielić.  

2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji 

Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. 

3. Obliczając cenę ryczałtową oferty, zaleca się podać wartość (wartości) jednostkowe i 

sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych etapów zamówienia, opisanych 

we wzorze tabelarycznym przedstawionym w załączniku 5 do formularza oferty, przy 

czym Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Polski mogą podać wyłącznie 

wartości netto bez podatku VAT.  

4. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców 

mających siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek 

od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną 

ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia. 

6. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

umowy, a płatności nastąpią na podstawie faktur częściowych, zgodnie z zapisem 

umowy i ofertą Wykonawcy. Faktury będą płacone w terminie do 30 dni od odebrania 

określonej części zamówienia oraz podpisania protokołów odbiorów i doręczenia 

prawidłowo wystawionych faktur. 

13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w 

postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

2.1 Cena za całość zamówienia –                                               80%, 

2.2 Termin realizacji –                                                 20%. 

3. Punkty przyznawane za kryterium „cena za całość zamówienia” będą liczone wg 

następującego wzoru: 

C = (Cnaj : Co) x 10 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, 

Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego 
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członka komisji, wynosi 10.  

4. Punkty przyznawane za kryterium „termin realizacji” przedmiotu zamówienia będą 

przyznawane za zaoferowanie krótszego niż wymagany w pkt. 4) SIWZ terminu 

realizacji zamówienia w następujący sposób:  

4.1 za skrócenie terminu realizacji o 15 dni – 2,5 pkt., 

4.2 za skrócenie terminu realizacji o 30 dni – 5,0 pkt., 

4.3 za skrócenie terminu realizacji o 45 dni – 7,5 pkt., 

4.4 za skrócenie terminu realizacji o 60 dni – 10 pkt. 

Skrócenie terminu realizacji zamówienia poniżej 60 dni nie będzie dodatkowo 

punktowane i w takim przypadku zostanie przyznana maksymalna liczba 10 pkt, 

natomiast inne skrócenie terminu realizacji, tj. o inną liczbę dni, niż opisane powyżej 

nie będzie punktowane i w takim przypadku Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 

punktów. 

Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego 

członka komisji, wynosi 10. 

5. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji 

przetargowej w ramach danego kryterium, a następnie przemnożone przez wagi 

przyjętych kryteriów. 

5.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

5.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (bez zaokrągleń). 

5.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość 

ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 

14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 

1.1 ewentualny wykaz podwykonawców, 

1.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. w 

szczególności odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie 

został on złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów 

działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego (do wglądu), 

1.3 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz aktualnymi z kopiami 

dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz przynależność do właściwych 

izb zawodowych, 

1.4 harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z Zamawiającym, 

1.5 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie 

ono przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny 

sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne 

przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 
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4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 

ustawy PZP.  

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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16) Wzór umowy. 

WZÓR UMOWY 

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2016 r. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie,  

z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

……………………………, przy akceptacji finansowej ……………………………..,  

a ………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd ………., pod numerem wpisu: …….., NIP: ………., 

REGON: ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1. ……….. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. 2015 poz. 2 164 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na zasadach i warunkach przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający 

zamawia u Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu, modernizacji i 

rozbudowy obiektu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, zlokalizowanego przy ul. 

Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności przygotowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej, wraz wykonaniem projektu budowlanego remontu, 

modernizacji i rozbudowy obiektu, sporządzenie wszelkich wymaganych prawem 

opracowań i uzyskania niezbędnych uzgodnień i ostatecznych decyzji 

administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji, w tym między innymi inwentaryzację 

na terenie inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów 

wykonawczych, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

1.2 Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności 

odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności prawa 

budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych, wskazań na 

określony produkt, czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia), 

niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących przyszłej 

realizacji projektu, a ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również do 

niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w 

postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu i wszelkich 

niezbędnych konsultacji z tym związanych. 

1.3 Zamówienie obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej, zwanej dalej w skrócie dokumentacją projektową, czyli między innymi: 

1.3.1 wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktami 

wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462), rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z póź. 
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zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129), a także sporządzenie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uzyskanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wraz ze sporządzeniem wniosku i uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych we wszystkich branżach, STWiOR, 

przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

1.3.2 uzyskanie niezbędnych materiałów do celów projektowych, w tym w 

szczególności mapy sytuacyjno-wysokościowej, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym 

pozwolenia konserwatorskiego i zgody na zajęcie pasa jezdni (chodnika),  

1.3.3 uczestnictwo pełnego zespołu projektowego w spotkaniach mających na celu 

bieżącą ocenę postępu prac projektowych i dyskusje na temat proponowanych 

rozwiązań oraz sugestii przedstawicieli Zamawiającego dotyczących potrzeb 

związanych zakresem projektu, które będą odbywały się nie częściej niż raz na dwa 

tygodnie, w wymiarze około 3 godzin, w siedzibie jednostki Zamawiającego 

zlokalizowanej przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, 

1.3.4 pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych 

polegającego w szczególności na: 

1.3.4.1 stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem 

odrębnego zamówienia publicznego, zgodności realizacji z projektem, 

1.3.4.2 uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

1.3.4.3 uczestnictwie pełnego zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych, 

które będą odbywały się nie częściej niż raz w tygodniu, w wymiarze około 3 godzin, w 

siedzibie jednostki Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Straszewskiego 21-22 w 

Krakowie. Strony ustalają także, że nadzór autorski zostanie podjęty przez Wykonawcę 

do 3 dni roboczych po zawiadomieniu przez Zamawiającego, przy czym zawiadomienie 

powinno nastąpić na 7 dni roboczych przed zamierzonym przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych. 

1.3.5 w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do 

uwzględnienia w realizowanej dokumentacji projektowej posiadanych przez 

Zamawiającego dwóch opracowań projektowych wraz z decyzjami o pozwoleniu na 

budowę, projektami wykonawczymi, STWiOR, przedmiarami i kosztorysami, które 

dotyczącą planowanych prac remontowych i modernizacyjnych dotyczących podcieni 

obiektu od ul. Piłsudskiego, które mają zostać zagospodarowane, i wewnętrznej klatki 

schodowej w obiekcie, która ma zostać dostosowana do wymogów przeciwpożarowych. 

Materiały te zostaną udostępnione wyłonionemu Wykonawcy w terminie do 3 dni 

roboczych liczonych od dnia podpisania umowy. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) dokumentacja postępowania przetargowego wraz z ofertą Wykonawcy, 

b) lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości czynności przewidzianych 

do wykonania (załącznik nr 1) o ile są przewidziani na etapie podpisywania umowy. 

c) harmonogram rzeczowo-finansowy (stanowiący załącznik nr 2 do Umowy) 

uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia, a termin 

zakończenia i przekazania Zamawiającemu całości Dokumentacji Projektowej opisanej 
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w § 1 wynosi … dni i został ustalony na dzień … 20…r.,  a sprawowanie funkcji 

nadzoru autorskiego w terminie do 48 miesięcy, tj. do dnia … 20…r. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:   

a) działania siły wyższej w rozumieniu § 10, 

b) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 

umowy, 

c) konieczności wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych, postanowień lub 

innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

d) opóźnień w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, 

pozwoleń, ostatecznych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach 

instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3. Ewentualne przedłużenie terminu spowodowane zaistnieniem okoliczności 

podanych w ust. 2, winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu 

konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na 

konieczność zmiany terminów, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy 

w formie pisemnej. 

4. Dokumentacja Projektowa zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie sporządzającego ją projektanta o jej kompletności zostanie przekazana 

Zamawiającemu celem weryfikacji i sprawdzenia w Jego siedzibie w jednym 

egzemplarzu, w szczególności pod względem wadliwości Dokumentacji Projektowej. 

5. Przez wady przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności nieprawidłowości 

lub braki przedmiotu umowy będące rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez 

Wykonawcę zapisów SIWZ, wytycznych Zamawiającego zgłaszanych w trakcie 

realizacji umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu 

przekazania projektu lub jego określonej części, albo nadzoru autorskiego 

Zamawiającemu. Pod pojęciem istotnej wady przedmiotu umowy Strony rozumieją 

takie wady Dokumentacji Projektowej czyniące ją nieprzydatną do realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego na jej podstawie. 

6. Zamawiający ma 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) na zgłoszenie ewentualnych uwag do przekazanych przez 

Wykonawcę materiałów, przy czym brak uwag w tym terminie uznaje się za ich 

akceptację, a w konsekwencji stanowi podstawę do ich przekazania i odbioru.  

7. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

uwzględnienia i/lub wyjaśnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji 

Projektowej uwzgledniającej uwagi Zamawiającego w terminie kolejnych 7 dni 

roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

8. Po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej Zamawiający będzie 

miał prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy. W przypadku ponownego zgłoszenia 

uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu 

będą miały odpowiednie zastosowanie. 

9.  W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o braku uwag 

lub zastrzeżeń do elementów dokumentacji projektowej, w terminie do 14 dni 

roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od daty przekazania, Wykonawca ma 

podstawę do przedłożenia wymaganych ilości i formy dokumentacji oraz podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do faktury. 

Wszystkie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zostaną dostarczone 
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Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie drukowanej (za wyjątkiem przedmiarów i 

kosztorysów, które należy dostarczyć w 2 egzemplarzach), oraz całość opracowania w 2 

egzemplarzach na nośniku elektronicznym (płyta CD, pliki word, pdf oraz dwg). 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wady są istotne, albo gdy 

z okoliczności wynika, że Wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem 

przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go w terminie 

przewidzianym na jego realizację zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu 

umowy. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia 

jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku gdy wady są istotne, 

albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim 

czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

12. Należycie wykonany przedmiotu umowy będzie podlegał odbiorom częściowym 

oraz odbiorowi końcowemu, które zostaną potwierdzone pisemnymi Protokołami 

Odbioru i Przekazania przez przedstawicieli Stron umowy niezawierającymi zastrzeżeń. 

13. Odbiorom częściowym podlegają czynności niezbędne do należytego wykonania 

każdego z etapu realizacji umowy wskazane w § 3 ust. 2 umowy. Natomiast 

przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. 

wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 1 umowy, co nastąpi po 

zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego. 

14. Wykonanie części czynności składających się na dany etap realizacji przedmiot 

umowy nie jest tożsame jego należytym wykonaniem. Protokół odbioru przedmiotu 

umowy do eksploatacji może być podpisany dopiero po wykonaniu w/w zadań. W 

związku z powyższym protokół odbioru końcowego może zostać podpisany przez Stron 

umowy tylko i wyłącznie po uprzednim podpisaniu wszystkich protokołów częściowych 

bez zastrzeżeń.  

15. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z 

tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u 

Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z 

realizacji niniejszej umowy. 

17. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w 

wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów 

będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w SIWZ 

§ 3 

1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy oraz przeniesienia autorskich praw 

majątkowych i zależnych praw autorskich, o których mowa w § 5 umowy, jak i 

sprawowania nadzorów autorskich, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................. zł. (słownie: 

............................................. złotych netto), plus podatek od towarów i usług VAT w 

stawce …%, co daje kwotę brutto .................................. złotych, (słownie: 

....................................................... złotych i ............... groszy brutto). 

2. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy oraz przeniesienia autorskich praw 

majątkowych i zależnych praw autorskich, o których mowa w paragrafie 3, ust. 1 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie płatne w ratach, każdy  etap: 
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a) I rata za realizację projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

dokumentami spełniającymi wymogi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę z kartą uzgodnień stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, 

wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie więcej niż 30% 

wartości brutto umowy, tj. kwota netto ... zł., plus …% VAT, kwota brutto ….. zł., 

b) II rata za pozostałe czynności związane z wykonaniem kompletnej dokumentacji 

projektowej, a w szczególności projektów wykonawczych z kartą uzgodnień 

stanowiącą załącznik nr 4 do umowy, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich, nie więcej niż 60% wartości zamówienia, tj. kwota netto ………. 

zł., plus …% VAT, kwota brutto …………. zł., 

c) III rata za wszystkie czynności związane z nadzorem autorskim w pozostałej 

wysokości, tj. kwota netto ………. zł., plus …% VAT, kwota brutto …………. zł. 

3.Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w terminie do 30 dni od 

dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT na podstawie obustronnie 

podpisanych „Protokołów Odbioru  i Przekazania” dla wyżej wymienionych zakresów 

projektowych i czynności, przy czym zryczałtowania płatność wynagrodzenia za 

czynności związane z nadzorem autorskim zostanie wypłacona jednorazowo po 

zakończeniu robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej, jednak 

nie później niż w terminie okresu trwania niniejszej umowy. 

4.Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy 

określone w fakturze. Za dzień płatności będzie uważany dzień, w którym Zamawiający 

złoży ważne i skuteczne polecenie przelewu całej odpowiedniej kwoty na wskazany 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

5.Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia 

jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku gdy wady są istotne, 

albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim 

czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

6.Przez wady przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności nieprawidłowości 

lub braki przedmiotu umowy będące rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez 

Wykonawcę zapisów SIWZ, wytycznych Zamawiającego zgłaszanych w trakcie 

realizacji umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu 

przekazania projektu lub jego określonej części, albo nadzoru autorskiego 

Zamawiającemu. 

7. Ewentualne dodatkowe, czy uzupełniające, prace projektowe (z zastrzeżeniem 

ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych), jakie mogą być w zależności od sytuacji wykonywane przez Wykonawcę, 

będą rozliczane pomiędzy stronami w oparciu o zasady i cenniki Okręgowej Izby 

Architektów w Krakowie na podstawie osobnych umów, a zasady wskazane powyżej 

będą miały odpowiednie zastosowanie. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 4 

1. Każda ze stron  zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej 

staranności w związku z i w trakcie wykonywania niniejszej umowy, w tym także do 

pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego 

wykonania niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonania niniejszej 

Umowy, mających na celu sprawną realizację zamówienia i jego bieżący nadzór oraz 
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weryfikację i kontrolę prawidłowości i postępu prac, powołane zostają następujące 

osoby: 

a) ze strony Zamawiającego – …………………, tel. …., e-mail: ……  

b) ze strony Wykonawcy –………………, tel. …….., e-mail: ……… 

Osoby wymienione w pkt. a) do b) nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego 

wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Strony ustalają także, że nadzór autorski zostanie podjęty przez Wykonawcę do 3 dni 

po zawiadomieniu przez Zamawiającego, przy czym zawiadomienie powinno nastąpić 

na 14 dni przed zamierzonym przystąpieniem do realizacji robót budowlanych. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia w 

treści oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie 

w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny 

powodującej niemożność świadczenia powierzonego jej zakresu obowiązków, a 

wykazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie 

spełniające co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. W przypadku likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy (jednostki projektowej) 

będącego stroną niniejszej umowy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za przedmiot 

umowy przejmują solidarnie projektanci wskazani w treści dokumentacji projektowej. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 

wygasają w stosunku do Wykonawcy i projektantów wraz z wygaśnięciem  

odpowiedzialności  wykonawców robót budowlanych  z tytułu rękojmi za wady obiektu 

lub robót wykonanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.  

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady  określonych w niniejszej 

umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia 

szkody  a w szczególności  naprawienia szkody  powstałej wskutek stwierdzenia  wad, 

braków, błędów w opracowaniach dokumentacji projektowej lub wadliwości  

wskazówek udzielonych przez nadzór autorski, powodującymi wzrost kosztów realizacji 

zadania.  

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

całej Dokumentacji Projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania 

niniejszej Umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez 

osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”). 

2. Prawa Autorskie Majątkowe do całej dokumentacji Projektowej, która powstanie w 

wyniku wykonania niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

podpisania Protokołów odbioru i przekazania, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa wskazana § 1 ust. 1, 

stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, będzie wolna od wad prawnych w rozumieniu 

art. 556
3
 KC oraz nie będzie naruszała praw osób trzecich. W związku z powyższym 

Wykonawca oświadcza i potwierdza, że: 

a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do Dokumentacji 

Projektowej jako wyłącznemu jego twórcy albo posiada do niego wyłączne majątkowe 

prawa autorskie, 

b) autorskie prawa majątkowe Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej nie są 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz że osoby trzecie nie zgłaszają żadnych 

roszczeń w odniesieniu do niego, jak również ograniczenie w korzystaniu lub 
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rozporządzaniu Dokumentacją Projektową wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego 

organu, 

c) przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do 

Dokumentacji Projektowej, w tym prawa zależnego do niego nie wymaga zgody 

jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej. 

4. Prawa Autorskie Majątkowe do całej Dokumentacji Projektowej, która powstanie w 

wyniku wykonania niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

podpisania Protokołów Odbioru i Przekazania bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 

niniejszej Umowy oraz po sukcesywnej zapłacie wynagrodzenia w wysokości 

określonej w § 3 ust. 2 lit. a) oraz lit. b) umowy, bez konieczności składania przez 

Strony dodatkowego oświadczenia woli. 

5.Przejście Praw Autorskich, o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie Dokumentacji Projektowej, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym 

m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki 

magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier 

elektroniczny), 

b) wprowadzanie do pamięci komputera,  

c) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w internecie i w 

innej sieci komputerowej, 

d) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 

e) postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu 

objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów 

wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

6.Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 

przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanej dokumentacji 

projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych 

praw autorskich majątkowych do Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w 

ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. 

7.Wszelkie uprawnienia do ww. Dokumentacji Projektowej określone w niniejszej 

umowie obejmujące wszystkie nośniki informacji są nieograniczone przedmiotowo, 

czasowo oraz terytorialnie, w tym w zakresie strefy językowej lub geograficznej. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia majątkowych Praw Autorskich do Dokumentacji Projektowej dla 

Zamawiającego (PWST) oraz zależnych praw autorskich. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację rozbudowy i 

przebudowy obiektu. 

10. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia dochodzić będzie jakichkolwiek roszczeń w 

związku z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Zamawiającego z Dokumentacji 

Projektowej, bądź jakiegokolwiek opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 

zobowiązany jest: 
a) do podjęcia na własny koszt wszelkich działań w celu ochrony interesów 

Zamawiającego, w szczególności w celu wykazania bezpodstawności dochodzonych 

przez osobę trzecią roszczeń, 

b) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia ich praw przeciwko Zamawiającemu Wykonawca jest 
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zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia 

wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie, 

c) w przypadku zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot do zwrotu przez 

Zamawiającego, całości zasądzonych bądź pokrytych przez Zamawiającego roszczeń 

oraz wszelkich wydatków i opłat, w tym ewentualnych kosztów procesu i obsługi 

prawnej Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty na pierwsze żądanie. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek (wad) w 

rozumieniu § 2 ust. 3 umowy oraz oświadcza, iż Dokumentacja Projektowa, wskazana 

w § 1 ust. 1 umowy jest wolna od wad prawnych w rozumieniu § 5 ust. 3 umowy, 

uniemożliwiających Zamawiającemu niezakłócone korzystanie. 

2. Wykonawca udziela rękojmi za wady Dokumentacji Projektowej równy okresowi 

odpowiedzialności wykonawców robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu 

lub robót wykonanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w 

postaci roszczenia o usunięcie wady przedmiotu umowy, przedawniają się z upływem 

roku od chwili: 

a) kiedy Zamawiający stwierdził istnienie tej wady przedmiotu umowy,  

b) dowiedzenia się przez Zamawiającego o istnieniu tej wady prawnej lub z 

momentem uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Ten sam termin przedawnienia 

stosuje się w razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu 

wynagrodzenia albo odstąpienia od umowy.  

W razie, gdy Wykonawca nie spełnił roszczenia o usunięcie wady przedmiotu umowy, 

bieg rocznego terminu do złożenia oświadczeń o obniżenie wynagrodzenia albo 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego 

upływu terminu do zaspokojenia przedmiotowych roszczeń.  

4. Uprawnienia te nie wygasają w terminie wskazanym w ust. 3, jeśli Wykonawca 

podstępnie zataił przed Zamawiającym wadę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Bieg rocznego terminu przedawnienia do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady przedmiotu umowy ulega zawieszeniu w przypadku: 

a) dochodzenia przez Zamawiającego przed sądem albo sądem polubownym jednego z 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady, termin do wykonania innych uprawnień, 

przysługujących mu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania; 

b) dochodzenia przez Zamawiającego w postępowaniu mediacyjnym jednego z 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady, termin do wykonania innych uprawnień, 

przysługujących mu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do dnia odmowy przez sąd 

zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia 

mediacji.  

6. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy tkwiące w nim w dniu odbioru 

przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy 

Protokołami Odbioru i Przekazania bez zastrzeżeń. 

7. W razie istnienia wady przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2 

niniejszego paragrafu umowy, Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługuje: 

a) złożenie pisemnego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 3 ust. 2 umowy w proporcji do ww. wynagrodzenia, w jakiej wartość wadliwego 

przedmiotu umowy pozostaje do przedmiotu umowy nie obarczonego wadą, chyba, że 

Wykonawca bez zbędnej zwłoki nieprzekraczającej 7 dni roboczych (od poniedziałku 
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do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i utrudnień dla 

Zamawiającego dostarczy mu przedmiot wolny od wady lub tą wadę usunie. Jednakże 

oświadczenie Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy, o ile wada przedmiotu 

umowy była już usuwana lub został dostarczony niewadliwy przedmiot umowy, a 

także, gdy Wykonawca nie zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego dostarczenia mu 

przedmiotu wolnego od wady lub usunięcia tej wady w ww. terminie, 

b) złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy z powodu 

wady przedmiotu umowy uniemożliwiającej Zamawiającego realizację przedmiotu 

zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy, chyba, że Wykonawca bez 

zbędnej zwłoki nieprzekraczającej 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i utrudnień dla Zamawiającego 

dostarczy mu przedmiot umowy wolny od wady lub tą wadę usunie. Jednakże 

oświadczenie Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy, o ile wada przedmiotu 

umowy była już usuwana lub został dostarczony niewadliwy przedmiot umowy, a 

także, gdy Wykonawca nie zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego dostarczenia mu 

przedmiotu wolnego od wady lub usunięcia tej wady w ww. terminie, 

c) roszczenie o usunięcie wady winno zostać wykonane bez zbędnej zwłoki 

nieprzekraczającej 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) i utrudnień dla Zamawiającego, chyba, że 

zadośćuczynienie przedmiotowemu roszczeniu przez Wykonawcę okaże się 

niemożliwym lub wiąże się ono z nadmiernymi kosztami po stronie Wykonawcy w 

stosunku do możliwości dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od niniejszej wady, 

w szczególności usunięcie wady przedmiotu umowy przewyższa wysokość 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy, 

d) roszczenie o ponowne opracowanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub 

jego części wolnego od wady lub jej usunięcia w miejscu jego użytkowania przez 

Zamawiającego, chyba, iż spełnienie tego żądania przewyższa wysokość 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy. W tym celu po uprzednim 

ustaleniu przez Strony terminu przekazania ponownego opracowania projektowego lub 

jego części  Zamawiający udostępni mu, o ile to konieczne, mu pomieszczenia, w 

których znajduje się wadliwy przedmiot umowy. Jeśli Wykonawca nie zadośćuczyni 

przedmiotowemu roszczeniu w terminu 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), Zamawiający ma prawo zaangażować 

inny podmiot do dostarczenia niewadliwego przedmiotu umowy lub usunięcia wady wraz 

z jego ponownym opracowaniem (wykonaniem dokumentacji projektowej lub jej części) 

na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z 

tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć od Zamawiającego wadliwy przedmiot 

umowy w przypadku określonym w ust. 7 lit. b) niniejszej umowy. 

9. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty 

dowiedzenia się, iż osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszej 

umowy zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę, który wstąpi do 

toczącego się procesu cywilnego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie 

Zamawiającego. 

10. Jeżeli Zamawiający uniknął utraty w całości lub w części przedmiotu umowy albo 

skutków jego obciążenia na korzyść osoby trzeciej, Wykonawca będzie wolny od 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne, z chwilą zwrotu Zamawiającemu 

zapłaconej wcześniej przez niego sumy lub wartości spełnionego świadczenia wraz z 

odsetkami i kosztami na rzecz osoby trzeciej. 
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11. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający był zobowiązany 

wydać je osobie trzeciej, Wykonawca zwróci Zamawiającemu odpowiednią część 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy stanowiącego wartość 

wadliwego przedmiotu umowy. 

12. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu 

wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, Zamawiający będzie domagał się od 

Wykonawcy odszkodowania za zawarcie umowy nie wiedząc, że jej przedmiot był 

obarczony wadą prawną, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Przedmiotowe odszkodowanie obejmuje w 

szczególności naprawienie szkody powstałej wskutek stwierdzenia wad (braków, 

błędów) w opracowaniach dokumentacji projektowej lub wadliwości wskazówek 

udzielonych w ramach nadzoru autorskiego, powodującymi wzrost kosztów realizacji 

inwestycji realizowanej w oparciu o niniejszą dokumentację projektową poprzez: zwrot 

kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania wadliwego 

przedmiotu umowy i jego ubezpieczenia, zwrot dokonanych nakładów w takim 

zakresie, w jakim Zamawiający nie odniósł z niego korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu 

od osoby trzeciej, oraz ponadto w zakresie wady prawnej zwrotu kosztów procesu. 

Tożsame uprawnienie przysługuje Zamawiającemu również w przypadku dochodzenia 

przez niego roszczeń o usunięcie wady przedmiotu umowy. Nie uchybia to przepisom o 

obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

13. W przypadku likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy (jednostki projektowej) 

będącego stroną niniejszej umowy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za przedmiot 

umowy przejmują solidarnie projektanci wskazani w treści dokumentacji projektowej, 

stanowiący zespół projektowy, tj.: 

a) ……………………………………………… 

b) ……………………………………………… 

c) ……………………………………………… 

§ 7 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy 

czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą 

przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w poniższej wysokości w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości niewykonanego zakresu umowy 

w odpowiedniej proporcji należnego z ww. zakres wynagrodzenia brutto ustalonego w § 

3 ust. 2 lit. a), lit. b) albo lit. c) umowy, chyba, że odstąpienie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) zwłoki w wykonaniu danej części przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 lit. a), lit. b) albo lit. c) umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu lub terminów wskazanych 

w umowie, w szczególności w § 2 ust. 1, bądź terminów pośrednich uzgodnionych 

przez Strony w trakcie spotkań roboczych, w szczególności terminów wynikających z 

istniejącego harmonogramu realizacji umowy albo terminów dotyczących udzielenia 

odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiającego, a dotyczące przekazanej 

dokumentacji, 

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy lub danej jego części stwierdzonych 

przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 lit. a), 
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lit. b) albo lit. c) umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu określonego w § 2 ust. 5 lub § 2 ust. 6 umowy, 

d) jeżeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych okaże się, że dana część 

Dokumentacji Projektowej posiada wady, usterki lub braki, Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia w okresie rękojmi za wady Utworu, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 lit. a), lit. b) albo lit. c) umowy, za każdy 

dzień zwłoki, w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 6 ust. 7 umowy, 

e) w przypadku nienależytego realizowania czynności dotyczących nadzorów 

autorskich, a w szczególności: 

ea) zwłoki w przybyciu właściwego przedstawiciela Wykonawcy (uprawnionego 

projektanta danej branży lub projektantów branż) na budowę lub na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego na terenie miasta Krakowa w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 

ust. 2 lit. c) umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu § 1 ust. 1 ppkt 1.2.1 umowy, 

eb) zwłoki w wykonaniu uzupełnienia lub korekty dokumentacji w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 

ust. 2 lit. c) umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu § 1 ust. 1 ppkt 1.2.1 umowy, 

ec) nieobecności właściwego przedstawiciela Wykonawcy (uprawnionego projektanta 

danej branży lub projektantów branż) na naradach koordynacyjnych, o których 

Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego, w wysokości 500,00 PLN 

(słownie: pięćset złotych 
00

/100 groszy) za każdą nieobecność.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z 

należnych do zapłaty faktur. 

4. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiający zobowiązany jest 

do ich zapłaty za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia 

następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w 

niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia. 

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

§ 8 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w 

ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) 

dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy albo zajęcie majątku Wykonawcy, 

c) wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności 

wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej 

wartości przekraczającej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 
00

/100 groszy), 

d) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 

będzie go realizował przez okres 30 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
http://www.pwst.krakow.pl/


SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu,  modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie.     

Nr sprawy: A-381-1/16 

__________________________________________________________________________________________ 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  www.pwst.krakow.pl Strona 31 z 46 

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu 

umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w 

ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego,  

f)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu 

przez Zamawiającego terminie, 

g) w razie stwierdzenia istotnej wady przedmiotu umowy w świetle § 2 ust. 3 zdanie 

drugie niniejszej umowy, 

h) w przypadku określonym w § 5 ust. 7 lit. b) umowy, 

i) Wykonawca spowodował co najmniej 2 – miesięczną zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający w związku z ogłoszeniem upadłości Wykonawcy albo otwarciem 

wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego może skorzystać z poniższych 

uprawnień: 

a) W przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, Zamawiający oprócz 

uprawnienia wynikającego z postanowień ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu umowy, 

może zwrócić się w formie pisemnej z datą pewną do syndyka masy upadłościowej z 

żądaniem, aby ten w terminie trzy miesięcy od dnia doręczenia ww. żądania złożył 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy za zgodą sędziego-

komisarza, czy też domaga się jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia 

przez syndyka uważa się za odstąpienie od umowy. Bezskuteczny upływ 

trzymiesięcznego terminu jest równoznaczny z odstąpieniem od niniejszej umowy przez 

syndyka. 

b) W przypadku otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania sanacyjnego, 

Zamawiający może zwrócić się w formie pisemnej z datą pewną do zarządcy masy 

sanacyjnej z żądaniem, aby ten w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia ww. 

żądania złożył do sędziego-komisarza wniosek o zgodę na odstąpienie od umowy, o 

albo poinformował Zamawiającego o rezygnacji ze złożenia przedmiotowego wniosku. 

Bezskuteczny upływ dwutygodniowego terminu oznacza rezygnację zarządcy masy 

sanacyjnej z odstąpienia od niniejszej umowy.  

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części przedmiotu 

umowy realizowanego od dnia podpisania umowy do dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

7. W razie odstąpienia od umowy bądź przerwania jej wykonywania Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku 

według stanu na dzień odstąpienia. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zachowują prawo dochodzenia zapłaty 

kar umownych. 

§ 9 
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1. Wszystkie zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone przez niniejszą 

Umowę będą uważane za właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone w poniższy 

sposób: 

a) do rąk własnych, 

b) doręczone przysyłką kurierską lub listem poleconym (za zwrotnym poświadczeniem 

odbioru), 

c) przesłane faksem (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), z tym jednakże, że kopia 

jakiejkolwiek wiadomości przesłanej faksem zostanie niezwłocznie przesłana jednym ze 

sposobów przewidzianych zgodnie z zapisami lit. a) lub lit. b). 

2. Jakiekolwiek zawiadomienie lub inna korespondencja będzie uważana za doręczoną 

w dacie doręczenia, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Doręczenia pod wskazane 

wyżej adresy będzie uznane za skuteczne, chyba, że dana Strona w drodze 

powiadomienia doręczonego drugiej Stronie umowy zgodnie z ust. 2 poinformuje 

uprzednio o zmianie swego adresu. 

§ 10 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w 

szczególności takie jak: pożar, powódź, wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan 

klęski żywiołowej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać 

swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym 

drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego 

wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas 

trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

§ 11 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, niezależnie od innych postanowień 

umowy, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, poprzez podpisanie aneksu 

do umowy, w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w 

przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na 

wystąpienie okoliczności wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, 

b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT odpowiednio dla 

zakresu wykonanych usług stanowiących przedmiot umowy, które zostały 

zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki 

podatku VAT, 

c) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) wpływającej na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w 

życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za 

pracę, 

d) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1442 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t. j. Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) wpływającej 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia 
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w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek, 

e) zmiany osób przeznaczonych do realizacji umowy ze względów losowych na 

zasadzie określonej w § 4 ust. 3 umowy,  

f) zmiany podwykonawcy ze względów losowych, o ile zostali przewidziani, z 

uwzględnieniem postanowień, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 17 umowy.      

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 12 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z 

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności 

Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2015 poz. 2 164 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.), ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 

2006 Nr 90 poz. 631 z późń. zm.). 

5. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) 

dla każdej ze Stron. 
 

Załącznik nr 3 do Umowy  

Karta Uzgodnień nr 1    Wykaz uzgodnień ze strony PWST 

Projekt Budowlany wraz z informacją BIOZ  

Jednostka organizacyjna PWST  Potwierdzenie uzgodnienia projektu  

  

  

  

 

Załącznik nr 4 do Umowy  

Karta Uzgodnień nr 2  Wykaz uzgodnień ze strony PWST 

Projekt Wykonawczy we wszystkich branżach  

Jednostka organizacyjna PWST  Potwierdzenie uzgodnienia projektu  

  

  

  

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

Zamawiający      Wykonawca 

 

Miejscowość ..........................................,  dnia ............................ 2016 roku. 

Akceptuję wzór umowy 

 

.................................................................................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także 

innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 

Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła 

kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.  

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach 

określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 

7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

7.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

7.3 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - 

jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 

8.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o  

udzielenie  zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
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lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego.  

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 

i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 

zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

11. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)9. niniejszej SIWZ nie mogą 

następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego 

wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 

ustawy.  

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2014 poz. 101 z późn. 

zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 

inaczej. 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 

ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 

o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek 

wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi 

żądaniami. 

16. Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym 

do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 

art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  

17. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający 

powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

18. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 

art. 180 ust 2 ustawy PZP.  

19. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 

innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia 
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opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu 

prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; 

w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to 

skarga nie przysługuje.  

20. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej 

zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP. 

18) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

19) Informacja o umowie ramowej. 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym w zakresie ewentualnego 

zamówienia uzupełniającego przewiduje się zlecenie wykonania opracowań 

projektowych związanych z koniecznością remontu lub modernizacji istniejących 

pomieszczeń bądź instalacji czy konstrukcji obiektu. 

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich 

składanie. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na 

fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 

1. e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  

2. strona internetowa www.pwst.krakow.pl  

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26) Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez 

Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, a także wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, w 

zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, których się powołuje w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Zatwierdził:  

Kanclerz PWST Franciszek Gałuszka 

Kraków, 14 stycznia 2016 r.  

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
http://www.pwst.krakow.pl/
mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
http://www.pwst.krakow.pl/


SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu,  modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie.     

Nr sprawy: A-381-1/16 

__________________________________________________________________________________________ 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  www.pwst.krakow.pl Strona 37 z 46 

 

FORMULARZ      OFERTY 

 

_______________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA 

im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31 – 109 Kraków 

________________________________________________________________ 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

 

…………………………………………………………………………………., 

Adres siedziby –  

 

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji –  

 

……………………………………………………………………………………, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w 

zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu, modernizacji i 

rozbudowy obiektu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, zlokalizowanego przy ul. 

Straszewskiego 21-22 w Krakowie, składamy poniższą ofertę: 

 

 

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto 

……………………….…………….*, plus należny podatek VAT w wysokości 

..........*%, co daje kwotę brutto ...............................................* (słownie : ..... 

...................................................................*), 

 

2) oferujemy termin realizacji zamówienia do 48 miesięcy, liczonych od dnia podpisania 

umowy, z uwzględnieniem zapisów treści pkt 4) SIWZ i wzoru umowy, 

 

- przy czym oferujemy skrócenie terminu realizacji zamówienia o … dni*  

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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3) oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury 

odpowiednio dla wymagań określonych w SIWZ, 

4) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: ............................. 

…………………... (dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium przelewem) * , 

5) oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w 

postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i 

zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem 

umowy),  

6) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia,  

7) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i 

warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

8) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 

9) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy, 

załącznik nr 2 – wykaz głównych usług Wykonawcy, 

załącznik nr 3 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 

załącznik nr 4 – wzór umowy (fakultatywnie), 

załącznik nr 5 – kalkulacja ceny oferty, 

załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców (o ile są przewidziani), 

załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy (powiązania kapitałowe), 

inne – .................................................................*. 

 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego 

załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 
 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

 

 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla potrzeb remontu, modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie, oświadczamy, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie 

zamówienia, 

5. brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.). 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 

 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG WYKONAWCY 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu, modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat 

wykonaliśmy z należytą starannością następującą usługę – na potwierdzenie spełnienia 

warunku z pkt 5)2. SIWZ: 

1. Przedmiot usługi (zakres, rodzaj, zalecane podanie kubatury odpowiednio do 

wykazywanych usług). 

2. Całkowita wartość brutto. 

3. Data(y) realizacji. 

4. Nazwa – odbiorcy, przy czym adres i telefon fakultatywnie. 

5. Poświadczenia, referencje (lub inne dokumenty, bądź oświadczenia, potwierdzające 

należyte wykonanie). 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 

 

 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Niniejszy załącznik zawiera wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie 

(przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczamy, iż posiadają one 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, tj. głównego projektanta i projektantów branżowych, stanowiących personel 

uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności, 

czyli: 

1. Głównego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej, a także posiadającego minimum pięcioletnią 

praktykę zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów 

użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w 

projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub 

teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie 

odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom,  

2. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego minimum pięcioletnią 

praktykę  zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów 

użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w 

projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub 

teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie 

odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom,  

3. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, a także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę  zawodową 

oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej 

wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej 

jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub 

amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym 

posiadającym posiadanym uprawnieniom, 

4. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także 

posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w 

projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 

zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu 

zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub 

filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 

uprawnieniom, 

5. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także 

posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w 

projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 
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zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu 

zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub 

filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 

uprawnieniom, 

6. Osobę posiadającą wykształcenie związane z akustyką, na przykład wibroakustyka, a 

także posiadającą minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie 

przy budowie lub remoncie co najmniej trzech pomieszczeń przeznaczonych na sale 

koncertowe lub teatralne lub kinowe lub amfiteatralne lub filharmoniczne lub 

operowe, 

na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 5)4.SIWZ. 

 

 

Należy przedstawić wykaz osób wraz z informacją o podstawie dysponowania, np. 

umowa o pracę, umowa stałego zlecenia, a w przypadku, gdy są to osoby lub podmioty 

udostępniające Wykonawcy swoje zasoby wraz z odpowiednim zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia, a ponadto opisać ich kwalifikacje zawodowe, okres 

praktyki zawodowej i doświadczenia, według na przykład poniższej tabeli. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

oraz informacja 

o podstawie 

dysponowania 

Kwalifikacje 

zawodowe (np. 

nr uprawnień) 

Okres praktyki 

zawodowej 

Opis doświadczenia, z 

zalecanym wskazaniem co 

najmniej trzech 

obiektów/pomieszczeń 

opisanych w warunku udziału 

w postępowaniu dla danej 

osoby 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
http://www.pwst.krakow.pl/


SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu,  modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie.     

Nr sprawy: A-381-1/16 

__________________________________________________________________________________________ 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  www.pwst.krakow.pl Strona 43 z 46 

 

 

 

Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Niniejszy załącznik zawiera zaakceptowany wzór umowy i jest fakultatywny 

(nieobowiązkowy). 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę ryczałtową oferty, indywidualną kalkulację, 

przy uwzględnieniu zapisów SIWZ i doświadczenia zawodowego Wykonawcy, według 

wzoru tabelarycznego przedstawionego poniżej. 

 
Wyszczególnienie Kwota wynagrodzenia netto/brutto/ 

 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej, wraz wykonaniem projektu 

budowlanego, sporządzenie wszelkich 

wymaganych prawem opracowań i 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji 

dla przedmiotowej inwestycji, jak i 

uzyskanie pozwolenia na budowę, nie 

więcej niż 30% wartości  zamówienia 

brutto  
 

 

 

netto …………… zł./  

brutto ………………….. zł.  

 

 

Sporządzenie kompletnej dokumentacji 

projektowej, a w szczególności projektów 

wykonawczych, STWiOR, przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich, nie więcej niż 

60% wartości  zamówienia brutto 
 

 

 

netto …………... zł./  

brutto ………………….. zł. 

 

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 

 

 

netto …………... zł./  

brutto ………………….. zł. 

 

Razem kwota wynagrodzenia 

netto/brutto 

 

netto …………... zł./  

brutto ………………….. zł. 

 

 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub 

dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z 

fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu.  

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w zakresie 

ich: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolności finansowych w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części 

niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać 

nazwy (firmy) podwykonawców. 

Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca 

przewiduje zatrudnienie podwykonawców. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu,  modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie.     

Nr sprawy: A-381-1/16 

__________________________________________________________________________________________ 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  www.pwst.krakow.pl Strona 46 z 46 

 

 

 

Załącznik nr 7 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

(powiązania kapitałowe) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu, modernizacji i 

rozbudowy obiektu PWST w Krakowie, oświadczamy, że: 

 

I.  nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 poz. 184 

z późn. zm.) *,  

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

albo 

 

II. należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 poz. 184 z 

późn. zm.), lecz pomimo naszej przynależności do ww. grupy, na dowód czego 

przedkładamy w załączeniu do niniejszego oświadczenia stosowną listę jej członków, 

oraz złożenia przez nas odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między 

nami powiązania nie prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji pośród 

Wykonawców biorących udział w rzeczonym postępowaniu. * 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Umowa i ustalenia z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Archiwalne dokumentacje projektowe (z lat 80. XX w.). 

1.4. Ekspertyza techniczna dotycząca spełnienia w inny sposób wymagań 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 z późn. zm.) w zakresie występujących 

warunków ewakuacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (PWST), aut. Czesław Lalewicz, 

2015. 

1.5. Postanowienie KW PSP w Krakowie. 

1.6. Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego oraz inne prawne przepisy powiązane. 

1.7. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana na potrzeby niniejszego opracowania. 

 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  

Opracowanie zawiera opis rozwiązań architektonicznych oraz branżowych a także rysunki koncepcyjne 

architektoniczne dla: 

- koncepcji projektowej wielobranżowej zabudowy fragmentu dziedzińca (amfiteatru) w budynku Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie (dz. nr 3, 

obr. 145, Śródmieście) 

Opis wraz z rysunkami stanowi wytyczne poprzedzające wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 

- architektury, 

- akustyki, 

- ochrony ppoż, 

- konstrukcji, 

- instalacji sanitarnych (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, odwodnienie), 

- instalacji elektrycznych (oświetlenie ogólne, sceniczne, ewakuacyjne, SSP i niskoprądowe) 

 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Zespół połączonych budynków PWST znajduje się w ciągu zabudowy mieszkalno-usługowej u zbiegu ulic 

Straszewskiego i Piłsudskiego w Krakowie. Obiekt składa się z dwóch kamienic (nr 21 i 22) pochodzących z 2. poł. 

XIX w. Przedmiotowy budynek ma 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) i piwnice, przekryty jest 

dachem dwuspadowym, symetrycznym. Dobudowana oficyna z lat 80. XX w. ma 2 kondygnacje nadziemne, jest 

podpiwniczona.  

Główne wejście prowadzi z ul. Straszewskiego, budynek posiada wjazd na działkę. Część niezabudowana działki 

jest utwardzona. Istniejący budynek wraz z oficynami posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 

elektryczne i teletechniczne. 
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4. RYS HISTORYCZNY 

Przedmiotowy budynek znajduje się w ciągu zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Straszewskiego. Obiekt składa 

się z dwóch kamienic połączonych ze sobą funkcjonalnie w latach 90. XX w. (nr 21 - proj. Maksymilian Nitsch, 1872 

r.; przebudowy: Romuald Loegler, 1989 r. i nr 22 - proj. Jacek Matusiński, 1878 r.; dobudowy: aut. nieznany, 1903 

i przebudowy: Romuald Loegler, 1989 r.). Jest to budynek czterokondygnacyjny z jedną kondygnacją piwnic 

i czterema kondygnacjami nadziemnymi. W latach 80. i 90. XX w. w trakcie generalnej przebudowy budynku 

podniesiono dach budynku i powstałe poddasze zaadaptowano na potrzeby działalności uczelni, wykonano salę 

widowiskową w miejscu dziedzińca oraz dobudowano oficynę od południa. Od lat 90. budynek wielokrotnie 

modernizowany, głównie w zakresie instalacji i dostosowywany do obowiązujących przepisów. 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i piwnice, przekryty jest dachem dwuspadowym, 

symetrycznym. Ściany fundamentowe oraz ściany konstrukcyjne budynku wykonane są z cegły pełnej. W ramach 

przebudowy w latach 80. i 90. XX w. w budynku wprowadzono niezależną konstrukcję stalową składającą się 

z okrągłych w przekroju słupów o średnicy około 30cm oraz dwuteowych, ażurowych belek stalowych. Słupy 

usytuowane w żelbetowych studzienkach fundamentowych, a ściany zewnętrzne podbite ławami żelbetowymi. Na tej 

konstrukcji  zrealizowano nowe stropy, spinające ściany zewnętrzne. Stropy w większości żelbetowe oraz 

ceramiczno-żelbetowe typu FERT. Konstrukcja więźby dachowej drewniana z elementów o różnych przekrojach od 

14x16cm do 18x18cm. Dach pokryty jest blachą płaską na pełnym deskowaniu. Stolarka wewnętrzna i zewnętrza 

w większości drewniana. Stolarka wydzielająca pożarowo klatki schodowe aluminiowa, drewniana lub metalowa. 

Elementy konstrukcyjne nowej oficyny dobudowanej w latach 80. i 90. XX w. głównie żelbetowe (ściany, stropy) oraz 

stalowe (konstrukcja dachu). Konstrukcja sali widowiskowej stalowo-żelbetowa w oparciu o stalowe słupy, belki 

stalowe dwugałęziowe i płytę żelbetową stropodachu.  

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

- c.o. i c.w.u. z własnej kotłowni 

- wod-kan i hydrantów przeciwpożarowych 

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji 

- gazu 

- elektryczne i teletechniczne 

 

5.1. AMFITEATR - opis stanu istniejącego 

Istniejący amfiteatr zlokalizowany jest na dziedzińcu zespołu budynków PWST w poziomie pierwszego piętra, 

bezpośrednio nad salą teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego, dostępną z poziomu parteru i piwnic. Powierzchnia 

użytkowa amfiteatru wynosi ok. 370m2, z czego około 80m2 zajmuje widownia, a ok. 190m2 powierzchnia płaska 

bezpośrednio przed widownią. Całość posadzki wykończona jest drewnem egzotycznym - bangkirai. Istniejąca 

widownia opiera się na stałej konstrukcji żelbetowej, składa się z 10 poziomów/stopni co 15cm, a w jej tylna ścianie 
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zlokalizowane są klapy pełniące funkcję wentylacji grawitacyjnej i oddymiania sceny sali teatralnej poniżej 

dziedzińca.   

Kształt całego dziedzińca jest nieregularny, przypominający kształt zniekształconej litery T. W najwęższym miejscu 

szerokość wynosi około 11-12m, w najszerszym około 17m. Przy wschodniej ścianie amfiteatru (w szerszej części) 

zlokalizowany jest świetlik (w rzucie w kształcie trójkąta), który doprowadza światło do głównego hallu na parterze. 

W zachodniej część znajduje się czerpnia powietrza. Nad dziedzińcem na wysokości około 6m zamontowana jest 

stalowa belka kratowa, na której zainstalowanych jest 7 lamp halogenowych.  

Dostęp do amfiteatru odbywa się przez 2 drzwi, z komunikacji ogólnej obiektu. Pierwsze drzwi zlokalizowane na 

wschodniej ścianie, blisko reprezentacyjnej klatki schodowej, drugie w północno-zachodnim narożniku, w pobliżu 

wydzielonej klatki ewakuacyjnej. Stolarka okien i drzwi wokół dziedzińca drewniana, w ścianie południowej luksfery. 

Wysokości od poziomu posadzki do elementów ograniczających wynoszą odpowiednio: ok. 9,80m do spodu 

wyższego gzymsu po wschodniej i północnej stronie, ok. 7,60m do spodu niższego gzymsu po zachodniej stronie, 

ok. 9,25m do spodu otworu okiennego z luksferami i ok. 11,25m do poziomu okapu od strony południowej. 

Amfiteatr sąsiaduje bezpośrednio z pomieszczeniami o różnej funkcji. W poziomie pierwszego piętra: 

- strona południowa - sanitariaty, biuro 

- strona zachodnia - sala wielofunkcyjna, komunikacja ogólna 

- strona północna - komunikacja ogólna 

- strona wschodnia - magazyn, biura, komunikacja ogólna 

W poziomie drugiego piętra: 

- strona południowa - sanitariaty, magazyny 

- strona zachodnia - sala wielofunkcyjna, pomieszczenia techniczne do obsługi sali, magazyny 

- strona północna - sale ćwiczeń 

- strona wschodnia - sale ćwiczeń  

W poziomie trzeciego piętra (poddasza użytkowego): 

- strona południowa - sala dydaktyczna 

- strona zachodnia - poddasze nieużytkowe 

- strona północna - wentylatornia, magazyn 

- strona wschodnia - komunikacja ogólna 

6. OPIS KONCEPCJI PROJEKTOWEJ 

6.1. Charakterystyka idei i bryły. 

Głównym celem zadaszenia i wydzielenia istniejącego amfiteatru jest poprawa warunków do działalności kulturalnej 

i edukacyjnej PWST. Poprzez wymknięcie istniejącego, otwartego amfiteatru zwiększy się komfort jego użytkowania 

(m. in. cieplny i akustyczny) oraz uniezależni się on od warunków atmosferycznych, co sprawi, że będzie mógł 

funkcjonować w trybie ciągłym zarówno jako dotychczasowy amfiteatr, jak i jako sala dydaktyczna przeznaczona 

m. in. do prób baletowych, tanecznych, prezentacji artystycznych.  

Nieregularna forma zadaszenia wyróżnia się na tle symetrycznych, dwuspadowych dachów budynków istniejących, 

otaczających dziedziniec. Jednocześnie wysokość zadaszenia nowej bryły stopniowo obniża się w kierunku 
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północnym, celem zapewnienia optymalnego oświetlenia pomieszczeniom przyległym do dziedzińca (sale prób). 

Kształt nowej zabudowy wykorzystuje istniejące ściany zewnętrzne oraz układ  konstrukcji stalowej budynku 

zbudowanej w latach 80. i 90. XX w. Wielkość powierzchni płaskiej podłogi przed widownią spełnia wymogi 

użytkownika, zapewniając możliwość przeprowadzenia we wnętrzu prób baletowych, spektakli, wystaw i in.  

Wprowadzenie transparentnych pasów szklanych w dachu zapewnia odpowiednie doświetlenie zarówno amfiteatru 

jak i pomieszczeniom przyległym. Natomiast przeszklenie całej frontowej części - częściowo otwieralnej  od strony 

północnej - sprawa, że nowa bryła nie pomniejsza optycznie istniejącego dziedzińca, jednocześnie umożliwiając 

funkcjonalne połączenie części otwartej i zamkniętej w zależności od bieżących potrzeb użytkownika. 

6.2. Projektowane elementy 

Architektura - projektowane zadaszenie amfiteatru opiera się częściowo na istniejących, zewnętrznych ścianach 

z cegły pełnej, a częściowo na projektowanych słupach, których położenie odpowiada słupom nośnym sali im. 

Stanisława Wyspiańskiego. 

Nowoprojektowane ściany wykonać jako szklane na konstrukcji z żeber szklanych, z taflami mocowanymi punktowo. 

Projektuje się przeszklenia o współczynniku U dla przegród pionowych: 0,5W·m−2·K−1; dla stropodachu: 

1,1W·m−2·K−1. Szyby przeciwsłoneczne selektywne, zespolone, dwukomorowe, bezbarwne. W pasach przeszklenia 

projektuje się klapy dymowe, o wyglądzie zbliżonym do przeszkleń. 

Jako pokrycie pełne stropodachu projektuje się blachę cynkowo – tytanową na rąbek stojący, pozostałe warstwy 

zaprojektować zgodnie z wymaganiami prawnymi i sztuką budowlaną. Stropodach od spodu wykończyć zgodnie 

z operatem akustycznym.  

Istniejące ściany – naprawić ew. uszkodzenia i ubytki tynków i odmalować. Na ścianie tylnej zamontować panele 

akustyczne zgodnie z operatem akustycznym. 

Zapewnić możliwość pełnego zaciemnienia sali za pomocą kotar przesuwających się wzdłuż wszystkich ścian 

(z wyjątkiem tylnej), kotar lub innych elementów (zaciemnienie fragmentów ścian i stropodachu o nieregularnym 

kształcie) oraz rolet (pasy przeszkleń stropodachu). 

Projektuje się elastyczną podłogę do tańca, drewnianą, pływającą, z wykończeniem podłogą baletową. 

Zapewnić możliwość wyposażenia istniejącej widowni w przenośne podesty sceniczne wraz z demontowalną 

balustradą. 

Konstrukcja - główną konstrukcję przekrycia stanowią stalowe dźwigary łukowe o przekroju skrzynkowym - 

wolnopodparte. Oparciem dla większości łuków są istniejące ściany murowane budynku - na ścianach (w gniazdach) 

łożyska ślizgowe umożliwiające przemieszczenia poziomie podpór dźwigarów.  Na części rzutu dźwigary opierają się 

na stalowych słupach okrągłych, która posadowione są na istniejących słupach i belkach stalowych obecnego 

stropodachu. Projektuje się wzmocnienie wybranych belek stalowych. 

Instalacje - projektuje się rozbudowę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, automatyki, SSP, wentylacji 

mechanicznej, c.o. Szczegóły w opracowaniach branżowych. Projektuje się montaż paneli słonecznych na 

istniejącym dachu budynku nr 22 (połać dachowa o ekspozycji południowej równoległa do ul. Piłsudskiego) celem 

ogrzewania wody na potrzeby użytkowe. 
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6.3. Wymagania dotyczące projektu budowlanego. 

Przed opracowaniem projektu budowlanego konieczne jest: 

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dziedzińca oraz tych elementów budynku, które ulegną 

przebudowie, rozbudowie lub w inny sposób mają związek z planowaną inwestycją w skali i zakresie 

dostosowanych do realizacji projektu wykonawczego oraz rysunków warsztatowych. 

 Wykonanie odkrywek istniejących elementów konstrukcyjnych, które będą wykorzystywane do 

oparcia projektowanych elementów konstrukcji, architektury lub instalacji. 

 Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej o stanie technicznym istniejącej zabudowy i  o wpływie 

projektowanej konstrukcji na istniejącą zabudowę, ze sprowadzeniem dodatkowych obciążeń aż na 

grunt (z uwzględnieniem istniejących fundamentów). 

 Przeprowadzenie analizy istniejących instalacji pod kątem możliwości ich rozbudowy. 

 W związku z niemożliwością spełnienia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla 

nowoprojektowanej części (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 

Nr 75, poz. 690)) konieczne jest wykonanie ekspertyzy stanu istniejącego wraz z określeniem 

rozwiązań zamiennych oraz uzyskanie odstępstwa w KW PSP od obowiązujących przepisów. 

W ramach odstępstwa należy rozwiązać m. in. kwestie klasy odporności ogniowej elementów 

budynku, ewakuacji, oddymiania sali im. Stanisława Wyspiańskiego i nowoprojektowanej sali. 

 Wykonanie operatu akustycznego do adaptacji akustycznych i ochrony przeciwdźwiękowej 

i realizacja jego wniosków i zaleceń. 

 

 

opracowanie: 

dr inż. arch. Paweł Rygiel 

 

Kraków, styczeń 2016r. 

 



























































 
NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE   
 

 

 
 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDOWY AMFITEATRU 
W BUDYNKU PWST W KRAKOWIE 



 
NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE   
 

 

2 
 

1. Spis treści 

1. Spis treści ......................................................................................................................................... 2 
2. Zakres opracowania ......................................................................................................................... 3 
3. Stan istniejący .................................................................................................................................. 3 
4. Stan projektowany............................................................................................................................ 3 

4.1. Uwagi ogólne .................................................................................................................................. 3 
4.2. Demontaż istniejących instalacji .......................................................................................................... 3 
4.3. Oświetlenie sceniczne ....................................................................................................................... 4 
4.4. Oświetlenie podstawowe i robocze ...................................................................................................... 4 
4.5. Oświetlenie awaryjne ........................................................................................................................ 4 
4.6. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itd. .......................................................................... 5 
4.7. Instalacja odgromowa, uziemiająca ...................................................................................................... 5 
4.8. System Sygnalizacji Pożaru ............................................................................................................... 5 
4.9. Trasy prowadzenia przewodów ........................................................................................................... 5 



 
NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE   
 

 

3 
 

 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (instalacji elektrycznych), 

związanej z budową zadaszenia dziedzińca pomiędzy budynkami Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22 na cele sali dydaktycznej.  

3. Stan istniejący 

Aktualnie z pomieszczenia 330 (Tyrystorownia) wyprowadzonych jest około 48 obwodów do 9 tablic, 

które zlokalizowane są na terenie dziedzińca. Trzy tablice zainstalowane są w ścianach, dwie 

zainstalowane na bocznych ściankach widowni, jedna wbudowana jest w podest z lewej strony (patrząc 

w stronę sceny), trzy zainstalowane są na belce znajdującej się nad dziedzińcem. W tablicach 

zlokalizowane są gniazda umożliwiające podłączanie oświetlenia podczas przedstawień.  

W pomieszczeniu 330 (Tyrystorownia) zainstalowane są między innymi: 

 rozdzielnica ROR2; 

 rozdzielnica RON2; 

 rozdzielnica ROW2; 

 na ścianie dwa „dimery” tyrystorowe ADB Eurorack każdy po 24 wyjścia; 

 z ww dimerów ADB Eurorack wyprowadzone są obwody do zainstalowanej obok tablicy z 

48 gniazdami (tablica z gniazdami umożliwia podłączanie odpowiednich gniazd na 

dziedzińcu i innych salach); 

 ponadto w pomieszczeniu znajdują się przenośne dimmery. 

Dimery ADB Eurorack zasilane są z rozdzielnicy ROR2. Rozdzielnica ROR2 oraz dimery połączone są z 

kabinami operatorskimi.  

Dodatkowo na belce zainstalowanej na dziedzińcu zainstalowanych jest siedem lamp halogenowych. 

Nie wyklucza się istnienia innych instalacji. 

4. Stan projektowany 

4.1. Uwagi ogólne 

Należy zaprojektować kompletne instalacje umożliwiające poprawne funkcjonowanie sali po jej 

wybudowaniu zgodne z aktualnymi przepisami. Wszelkie szczegóły techniczne należy ustalić z 

Inwestorem na etapie projektowania.  

 

4.2. Demontaż istniejących instalacji 

W dokumentacji projektowej należy opisać niezbędne demontaże istniejących instalacji, które będą 

kolidowały z projektowanym zadaszeniem lub które dalej nie będą wykorzystywane.  
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4.3. Oświetlenie sceniczne 

Należy zaprojektować oświetlenie sceniczne sali. Aby umożliwić realizację oświetlenia scenicznego 

należy zaprojektować: 

 nowy(e) dimmer(y) w pomieszczeniu tyrystorowni 330 – zasilanie z rozdzielnic 

znajdujących się w tym pomieszczeniu lub z rozdzielni głównej zlokalizowanej w piwnicy 

(wybór na etapie projektu, po określeniu bilansu mocy); 

 nowy(e) dimmer(y) połączyć z kabiną operatorską, aby umożliwić funkcję ściemniania; 

 nowy(e) dimmer(y) połączyć z gniazdami w projektowanej sali; 

 przenieść/zdemontować istniejące tablice z gniazdami, znajdujące się na dziedzińcu, lub 

wykonać nowe połączenia, nowe tablice, tak aby: 

 większa część gniazd była zlokalizowana pod sufitem (np. na ścianach); 

 część gniazd była zainstalowana w puszkach podłogowych na scenie; 

 cześć gniazd była zlokalizowana na ścianie przy scenie. 

Szczegóły rozwiązania ustalić z Inwestorem na etapie projektowania. 
 

4.4. Oświetlenie podstawowe i robocze 

W sali należy zaprojektować oświetlenie podstawowe widowni oraz robocze. Wszystkie oprawy 

należy przewidzieć w technologii LED. Oświetlenie widowni powinno mieć funkcję ściemniania, 

sterowanie z kabiny operatorskiej oraz lokalnie z sali. Natężenie oświetlenia zgodne z normą: PN-EN 

12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. 

 

4.5. Oświetlenie awaryjne 

Należy zaprojektować oświetlenie awaryjne w projektowanej sali oraz na drogach ewakuacyjnych z 

sali.  Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m mierzone w jej osi przy 

podłodze będzie ≥ 1 lx. W obszarze środkowym, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi, 

natężenie oświetlenia nie zmniejszy się o więcej niż 50%. Stosunek maksymalnego do minimalnego 

natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 40 : 1. W każdym miejscu drogi ewakuacyjnej 

będzie widoczny przynajmniej jeden znak ewakuacyjny, w sposób jednoznaczny określający kierunek 

ewakuacji.  

Zastosować oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z:  

 PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

Zastosować należy oprawy posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia. Zaprojektować oprawy 

awaryjne z własnymi modułem zasilającym oraz autotestem lub centralnie monitorowane (wybór na 

etapie projektu). Czas  pracy opraw awaryjnych minimum 1 h. 
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4.6. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itd. 

Należy zaprojektować zasilanie urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itd. Miejsca podłączenia 

do zasilania zostaną ustalone podczas prac projektowych z Inwestorem, po określeniu zapotrzebowania 

przez te urządzenia. 

4.7. Instalacja odgromowa, uziemiająca 

W razie potrzeby należy zaprojektować instalację odgromową. Należy przewidzieć instalację 

uziemienia oraz połączeń wyrównawczych.  

4.8. System Sygnalizacji Pożaru 

W projektowanej sali należy zaprojektować system sygnalizacji pożaru, który należy wpiąć  do 

istniejącego w budynku systemu sygnalizacji pożaru.  

4.9. Trasy prowadzenia przewodów 

W projekcie należy określić trasy i sposób  prowadzenia instalacji elektrycznych. 

 



 

INVENT www.inwentm.pl 

Instalacje sanitarne biuro@inventm.pl 

 in-vent@o2.pl 

Ul. Dobrego Pasterza 118c/72 tel. 662 262 629 

Kraków  

 

 
  

Instalacje sanitarne dla budowy amfiteatru w budynku PWST w Krakowie 

 
Projektowana sala amfiteatru będzie miała powierzchnie około 290 m

2
, zostanie wydzielona 

dachem i ścianami szklanymi z istniejącego dziedzińca. Jako materiały budowlane będą za-

stosowane: 

 Przeszklenia pionowe o współczynniku U nie gorszym niż 0,5 Wm2K 

 Przeszklenia dachu o współczynniku U nie gorszym niż 1,1 W/m2K 

 Zastosowane szyby będą przeciwsłoneczne selektywne, zespolone, dwukomorowe, 

bezbarwne 

 Część dachu nieprzeszklona będzie mieć współczynnik przenikania ciepła U nie  gor-

szy niż 0,2 W/m2K 

 Wszystkie przeszklenia będą wyposażone w rolety/przesłony słoneczne umożliwiające 

zaciemnienie sali 

 

Wymagania: 

 Temperatura w Sali zimą +20 
o
C 

 Temperatura dyżurna w Sali zimą +12 
o
C 

 Temperatura w Sali latem +24 
o
C 

 Wilgotność niekontrolowana 

 Minimalna ilość powietrza na jedną osobę 30 m3/h 

 Max ilość osób 180 

 Poziom ciśnienia akustycznego w Sali 35 dB(A) (powodowane zainstalowanymi insta-

lacjami) 

 

Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: 
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Temperatura suchego termometru  +30,0 C 

Temperatura mokrego termometru +21,0 C 

Wilgotność względna powietrza 45% 

Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg) 

Zawartość wilgoci   11,9 g/kg 

O
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Temperatura suchego termometru  -20,0 C 

Temperatura mokrego termometru -20,0 C 

Wilgotność względna powietrza 100% 

Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg) 

Zawartość wilgoci   0,8 g/kg 

 

Do doboru urządzeń klimatyzacyjnych należy przyjąć temperaturę powietrza ze-

wnętrznego +32 
o
C. 

 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być realizowana centralą wentylacyjną nawiew-

no- wywiewną wyposażona w: 

 Filtry F7 (nawiew i wywiew) 
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 Przepustnice zamykające 

 Wymiennik ciepła obrotowy 

 Wentylator nawiewny i wywiewny 

 Nagrzewnicę wodną 

 Wbudowany agregat chłodniczy 

Centrala wentylacyjna musi posiadać certyfikat Eurovent oraz spełniać założenia Dyrektywy 

Eco designe (Rozporządzenie KE nr1253/2014). 

Należy zapewnić możliwość redukcji ilości nawiewanego powietrza na podstawie wskaźnika 

jakości powietrza CO2.  

Centrala musi być wyposażona w zdalny panel sterowniczy , który będzie umieszczony w Sali 

która obsługuje lub w innym miejscu (do ustalenia z Inwestorem) z którego będzie możliwe 

włączanie i sterowanie urządzeniem. 

Centrala wentylacyjna ma za zadanie dostarczać powietrze wentylacyjne o parametrach: 

 Temperatura powietrza nawiewanego w zimie +21 
o
C 

 Temperatura powietrza nawiewanego w lecie + 22
o
C 

 Wilgotność powietrza nie kontrolowana 

 

Przewiduje się montaż centrali wentylacyjnej na poddaszu (nad salą nr 303). Należy z podda-

sza usunąć wszystkie istniejące przewody wentylacyjne (zgodnie z informacją od Inwestora 

kanały są przeznaczone do demontażu).  

Wymagania montażowe centrali wentylacyjne: 

 Centrala musi być posadowiona na konstrukcji wsporczej/ramie nośnej, posadowiona 

na amortyzatorach gumowych 

 Należy ewentualnie dostosować elementy konstrukcyjne dachu do możliwości monta-

żu urządzenia 

 Na poddasze należy wykonać wejście rewizyjne z klatki schodowej 

 Należy przewidzieć możliwość posadowienia centrali poprzez dach (rozbiórka czę-

ściowa dachu na czas montażu) 

 Czerpnia i wyrzutnia powietrza będzie zlokalizowana na dachu w odległościach zgod-

nych z warunkami technicznymi 

 Wszystkie elementy widoczne na zewnątrz budynku należy uzgodnić z konserwatorem 

 Należy przewidzieć kratkę ściekową przed centralą wentylacyjną 

 Przed centralą musi być zachowana odpowiednia przestrzeń serwisowa 

 

Instalacja nawiewna i wywiewna do Sali będzie siecią kanałów wentylacyjnych z blachy sta-

lowej ocynkowanej, kanały należy izolować cieplnie i akustycznie (gr. izolacji zgodne z wa-

runkami technicznymi), kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo obudo-

wać blachą stalową ocynkowaną. Kanały w Sali będą prowadzone pod stropem jako widoczne 

wykonane z stali nierdzewnej. 
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Należy przewidzieć wyciąg z tylnej części Sali (wyciąg z dołu i górą), natomiast nawiew po-

wietrza należy przewidzieć w przedniej części Sali stosując odpowiednie nawiewniki/dysze 

umożliwiające nawiew powietrza na przeszklone przegrody. 

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej należy zabudować tłumiki akustyczne, klapy przeciw-

pożarowe, przepustnice oraz inny niezbędny osprzęt 

 

2. Instalacja klimatyzacji 
 

Instalacja klimatyzacji będzie realizowana poprzez system VRV. Jednostki wewnętrzne kli-

matyzacyjne kanałowe będą zamontowane pod stropem Sali w dwóch rzędach, jednostki będą 

zabudowane według projektu architektonicznego. Nawiew powietrza będzie realizowany po-

prze odpowiednie nawiewniki/dysze umożliwiające osiągniecie odpowiednich zasięgów stru-

mienia powietrza nawiewanego z zapewnieniem odpowiednich parametrów komfortu ciepl-

nego w strefie przebywania ludzi. zasysanie powietrza do klimatyzatorów będzie poprzez 

kratki wywiewne lub ażurową obudowę klimatyzatorów. 

Agregat skraplający będzie zlokalizowany na zewnątrz na dachu, dokładna lokalizacja do 

ustalenia z użytkownikiem i konserwatorem. 

 

Instalację należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa, izolowanych 

termicznie. Rurociągi prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycz-

nymi stosując odpowiednie izolacje lub obudowy. 

 

Z jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych należy odprowadzić skropliny. 

 

Instalacja klimatyzacji musi zapewnić utrzymanie temperatury w pomieszczeniu +24 
o
C w 

lecie. 

Dodatkowo instalacja ta będzie pełnić funkcję grzewczą będzie dogrzewać pomieszczenie w 

zimie od temperatury dyżurnej +12 
o
C do +20 

o
C. 

 

3. Instalacja grzewcza 

 
Należy przewidzieć ogrzewanie dyżurne w Sali amfiteatru. 

Ogrzewanie dyżurne ma za zadanie utrzymać temperaturę +12 
o
C i realizowane będzie kon-

wektorami podłogowymi z wymuszoną konwekcją, umieszczonymi w podłodze przy prze-

szkleniach. 

Konwektory będą zasilane instalacją wodną z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej na 

poddaszu w głównym budynku.  

Sterowanie temperatura będzie realizowane poprzez sterownik naścienny w pomieszczeniu. 

 

Do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na poddaszu będzie doprowa-

dzona instalacja grzewcza z istniejącej kotłowni gazowej. Instalację prowadzoną na poddaszu 

należy zabezpieczyć kablem grzewczym. 

 

Na instalacjach grzewczych stosować odpowiednie izolacje zgodnie z warunkami technicz-

nymi. 
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4. Instalacja kanalizacji deszczowej 

 
Obecnie na dziedzińcu jest wykonana kanalizacja deszczowa (wpusty pod podestem drewnia-

nym). Po zabudowie dziedzińca należy niewykorzystane wpusty zaślepić, spadki z pozostałej 

otwartej powierzchni dziedzińca wykształcić w kierunku pozostałego wpustu w tej części. 

 

Wody opadowe z projektowanego dachu należy odprowadzić w systemie ciśnieniowym do 

istniejącego pionu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w tylnej części Sali.. 

 

 

 

 

 

Opracował 

Tomasz Mędrala 
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1 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania było sformułowanie wytycznych do adaptacji akustycznych i ochrony 

przeciwdźwiękowej dla projektowanej sali wielofunkcyjnej Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie zlokalizowanej w miejscu Amfiteatru nad Salą 

Teatralną im. St. Wyspiańskiego.  

Zakres prac obejmował: 

 określenie zestawu parametrów akustycznych w pomieszczeniu oraz podanie ich 

zakładanych wartości wynikających z funkcji i kubatury pomieszczenia, 

 przedstawienie koncepcji układu materiałów i ustrojów akustycznych 

w pomieszczeniu, 

 określenie wytycznych w zakresie doboru przegród budowlanych oraz elementów 

stolarki drzwiowej i okiennej dla zapewnienia właściwej ochrony przed hałasem 

zewnętrznym i wewnętrznym, 

 określenie wytycznych w zakresie ograniczenia hałasu pochodzącego od 

wyposażenia technicznego budynku. 

2 Podstawa opracowania 

Obowiązujące normatywy w zakresie pracy: 

 PN-EN ISO 3382-2:2008 Akustyka -- Pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń  

Część 2: Czas pogłosu w zwykłych pomieszczeniach 

 PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy 

w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań 

3 Definicje 

Czas pogłosu – czas zmniejszenia poziomu ciśnienia akustycznego o 60dB po wyłączeniu 

źródła dźwięku wyrażony w sekundach, określony z krzywej zaniku na podstawie nachylenia 

prostej regresji liniowej uzyskanej metodą najmniejszych kwadratów w zakresie od 5dB 

do35 dB (T30) poniżej poziomu początkowego. 

Krzywą zaniku dla każdego pasma wyznacza się przez całkowanie w odwróconym czasie 

kwadratu odpowiedzi impulsowej. Zanik sygnału w funkcji czasu dany jest wzorem: 

 

                            
 

 

 

 

 

 

            – czas pogłosu dla średnich częstotliwości. Średnia wartość czasu pogłosu dla 

pasm oktawowych o częstotliwości środkowej 500Hz oraz 1000Hz [4]. 
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STI – Wskażnik transmisji mowy (ang. Speech Transmission Index) (parametr używany do 

oceny zrozumiałość mowy). 

 

Tabela 3.1 Kryteria oceny parametru STI 

STI Zrozumiałość mowy 
> 0,75 bardzo dobra 

0,6 – 0,75 dobra 
0,45 – 0,59 dostateczna 
0,3 – 0,44 słaba 

< 0,3 niedostateczna 

 

 

Klasa akustyczna elementów stolarki drzwiowej i okiennej – Zasady doboru klas 

akustycznych zostały przedstawione w tabelach poniżej.  

 

Tabela 3.2 Zasady doboru klas akustycznych drzwi wewnętrznych 
w zależności od wymagań normy PN-B-02151-03:1999 

Wymaganie wg. PN-B-02151-3:1999 

R’A1 (R’A2)min 
Minimalna klasa akustyczna 

25 D1(D2)-25 

30 D1(D2)-30 

35 D1(D2)-35 

40 D1(D2)-40 

45 D1(D2)-45 

 

Tabela 3.3 Zasady doboru klas akustycznych okien i drzwi balkonowych 
w zależności od przyjętych wymagań  

Wymagane wartości 

RA2 (RA1)min. okna lub drzwi balkonowych 
Klasa akustyczna okien 

≤20 OK2-20 (OK1-20) 

21-23 OK2-23 (OK1-23) 

24-26 OK2-26 (OK1-26) 

27-29 OK2-29 (OK1-29) 

30-32 OK2-32 (OK1-32) 

33-35 OK2-35 (OK1-35) 

36-38 OK2-38 (OK1-38) 

39-41 OK2-41 (OK1-41) 

 

Krzywe NR (ang. Noise Rating) – Krzywe wyznaczające dopuszczalne wartości poziomów 

hałasu. Są określone zgodnie z wymogami normy PN-ISO 1996-1:2006P w pasmach 

oktawowych w zakresie od 63Hz do 8000Hz. Wartości dla wybranych krzywych przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 3.4 Wartości dla wybranych krzywych NR 

                   Częstotliwość  

Kryterium  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

NR25 55 44 36 29 25 22 20 18 
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W przypadku ukończonego budynku spełnione powinny być normy dotyczące poziomu 

pasm oktawowych.  

 

Izolacyjności od dźwięków powietrznych – Wartość wskaźnika oceny izolacyjności 

akustycznej właściwej RA2 obliczono zgodnie ze wzorem: 

RA2 = Rw + Ctr  [dB] 

gdzie: 

 Rw –wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej,  

 Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny,  

 

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - Wartość wskaźnika ważonego poziomu 

uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego L’n,w obliczono zgodnie ze wzorem: 

 

L’n,w = L’n,w,eq – ΔLw + K [dB] 

gdzie: 

 L’n,w,eq – równoważny wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla 

stropów jednorodnych, 

 ΔLw – ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego, 

 K – poprawka uwzględniająca przenoszenie dźwięków uderzeniowych przez jednorodne 

elementy boczne, 

4 Wytyczne akustyczne 

4.1 Ogólna charakterystyka sali 

 sala na planie prostokąta, widownia z przewyżką 

 kubatura ok. 2250m3 

 wymiary ok. 25,5 x 13 x 8,8m 

 
 

 



Operat akustyczny  strona 6 z 7 

 
 

 

 
 

Rysunek 1 Widok projektowanej sali z usytuowaniem materiałów adaptacyjnych 
wg. modelu wykonanego w programie CATT Acoustic.  

4.2 Wymagane wartości parametrów akustycznych 

W celu zapewniania właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniu należy uzyskać 

następujące parametry dla wykończonego wnętrza z publicznością: 

 wymagany poziom tła akustycznego określony krzywą NR25, 

 wartość wskaźnika zrozumiałości mowy STI nie mniejsza niż 0,6,  

 czas pogłosu T500-1kHz = 1s ±20%  z płaską charakterystyką częstotliwości powyżej 500Hz, 

(dopuszcza się narastające zwiększenie wartości czasu pogłosu dla częstotliwości 

poniżej 500Hz nie przekraczające 50% wartości T500-1kHz dla częstotliwości 125Hz), 

 korekta wad akustycznych, w tym odczuwalnych słuchem ech oraz echa wielokrotnego. 

 

Proponowane rozwiązanie adaptacji akustycznej: 

 tylna ściana pokryta ustrojem rozpraszającym dźwięk typu Schroeder 1D, 

 ściany boczne pokryte ruchomą kurtyną umożliwiającą regulowanie akustyki, 

 powierzchnie szklane pokryte transparentnym, mikroperforowanym ustrojem 

dźwiękochłonnym,   

 ruchome, transparentne panele refleksyjne zlokalizowane w rejonie nadscenicznym.  

 

4.3 Izolacyjność akustyczna przegród 

W celu ograniczenia hałasu przenikającego do sali z pomieszczeń przyległych oraz 

z zewnątrz budynku wymagane jest zastosowanie przegród budowlanych oraz elementów 

stolarki o parametrach nie gorszych niż: 

 drzwi wewnętrzne: klasa akustyczna D1-40 

 okna wewnętrzne: OK1-35 

 fasada szklana: RA2 = 37dB 
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W celu ograniczenia hałasu przenoszonego drogą materiałową: 

 należy zastosować w pomieszczeniu podłogę pływającą - strop pomiędzy salą 

wielofunkcyjną a Salą Widowiskową im. S. Wyspiańskiego: L’nw ≤ 48dB, 

 należy zastosować rozwiązanie dachu zabezpieczające przed hałasem powstającym 

podczas opadów atmosferycznych. 

 

4.4 Ochrona przed hałasem od wyposażenia technicznego budynku: 

Zabezpieczenia akustyczne wyposażenia technicznego budynku (wentylacja, klimatyzacja 

itp) powinny zapewnić wymagane poziomy tła akustycznego w pomieszczeniu. Całkowity 

poziom dźwięku  pochodzący od urządzeń wyposażenia technicznego nie powinien przekraczać 

krzywej NR25. 

5 Podsumowanie 

Wykonanie adaptacji akustycznej zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w niniejszym 

dokumencie pozwoli na komfortowe użytkowanie projektowanego pomieszczenia zgodnie 

z jego przeznaczeniem oraz spełnienie wymagań stawianych przez obowiązujące polskie normy.  
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          Załącznik nr 2  

Opinia na temat stanu instalacji sanitarnych 

 

Określenie zakresu wprowadzenia koniecznych zmian oraz modernizacji  

w instalacjach c.o., c.t. oraz w.l.,  tak, aby osiągnęły one aktualny wymagany 

poziom techniczny 

 

Istniejący budynek położony jest w Krakowie u zbiegu ulic Straszewskiego i 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budynek został poddany szeroko zakrojonej 

przebudowie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, połączonej ze wzmocnieniem jego 

elementów konstrukcyjnych oraz wymianą instalacji c.o, c.t. W ramach tych prac 

wprowadzono do wnętrza budynku instalacje wentylacyjną i klimatyzacyjną wraz z 

instalacją wody lodowej. W okresie początku lat 2000 wykonano modernizację 

kotłowni gazowej. Obecny stan techniczny budynku wraz z wymienionymi 

instalacjami należy uznać za dobry, jednak daleko odbiegający od wymagań w 

zakresie dzisiejszej techniki regulacyjnej i automatyki, co skutkuje nieprawidłową ich 

pracą oraz zbyt dużym zużyciem energii. 

Aby wprowadzić niezbędne zmiany modernizacyjne należy: 

Instalacja c.o, c.t 

 ze względu na brak dokumentacji archiwalnych, a także ze względu na 

wprowadzenie zmian przebiegu instalacji w trakcie modernizacji 

obiektu należy wykonać inwentaryzacje instalacji c.o, c.t w budynku, z 

uwzględnieniem wszystkich obiegów i pomieszczeń, 

 na podstawie wykonanej inwentaryzacji należy wykonać obliczenia 

strat ciepła dla całego obiektu oraz pełny bilans ciepła wraz z 

zapotrzebowaniem ciepła dla wentylacji, 

 po ustaleniu zapotrzebowania ciepła na poszczególne obiegi i 

wykonaniu obliczeń hydraulicznych należy wykonać projekt w 

zakresie regulacji instalacji c.o i c.t, 

 w przypadku stwierdzenia konieczności w prowadzeniu zmian w 

przebiegu instalacji należy opracować projekt do tych zmian. 



Załącznik nr 3
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