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Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

tel.:  (22) 544 27 00 

adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na: 

 

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych 

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu 

południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 

Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

 

Przedmiot zamówienia:  usługi 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.). 

              

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

…………………………………… 

/pieczątka imienna i podpis/ 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia  27 maja 2020 r. 

 

http://www.wilanow-palac.pl/
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1. Nazwa (firma), siedziba oraz adres Zamawiającego. 

2. Dane indentyfikacyjne oraz teleadresowe Zamawiającego. 

Rozdział II. DEFINICJE 

Rozdział III. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

2. Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

4. Podwykonawcy. 

5. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

6. Unieważnienie postępowania. 

7. Informacje odnośnie pobierania OPZ. 

Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

2. Określenie przedmiotu zamówienia. 

3. Inne zobowiązania Wykonawcy. 

4. Inne zobowiązania Zamawiającego. 

5. Terminy, odbiory, płatności. 

Rozdział V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

24 UST. 5 USTAWY PZP 

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. Oświadczenia. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

6. Forma dokumentów. 

Rozdział VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. OSOBY 

UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów. 

2. Wyjaśnienie SIWZ. 

3. Adres dla korespondencji. 

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Rozdział X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Określenie terminu związania ofertą. 

2. Bieg terminu związania ofertą. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą. 

Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
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3. Wybór oferty i odpowiedzialność Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Rozdział XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert. 

2. Termin składania ofert. 

3. Otwarcie ofert.  
4. Zmiana i wycofanie oferty. 

Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Charakter ceny. 

2. Sposób podania ceny. 

Rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Określenie kryteriów i ich wagi. 

2. Sposób oceny ofert. 

3. Wyjaśnienia dotyczące treści ofert. 

4. Omyłki w ofertach.  
Rozdział XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zawiadomienie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Uchylanie się od zawarcia Umowy. 

3. Dokumenty wymagane przed zawarciem Umowy. 

4. Zawarcie Umowy.  
Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Rozdział XVIII. WZÓR UMOWY. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY 

1. Wzór Umowy. 

2. Możliwość zmiany Umowy.  
Rozdział XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. Informacje ogólne. 

2. Odwołanie. 

Rozdział XX. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
2. Koszty udziału w postępowaniu. 
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Rozdział I  
ZAMAWIAJĄCY       
I.1 Nazwa (firma), siedziba oraz adres pocztowy Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16  
02-958 Warszawa 

 

I.2 Dane indentyfikacyjne oraz teleadresowe Zamawiającego: 

1) NIP: 951-00-54-672 

2) REGON: 010956038 

3) adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl  
 

Rozdział II  
DEFINICJE  
 

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest użyte pojęcie: 

1) SIWZ, należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;  
2) ustawa PZP, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.).  
3) Usługa– należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane 

lub dostawy;  
4) KIO, należy przez to rozumieć Krajową Izbę Odwoławczą; 

5) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, stanowiące część zamówienia, zawartą między wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą);  
6) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli zapobiec, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana 

Wykonawcy ani Zamawiającemu;  
7) Umowa, należy przez to rozumieć umowę, która zostanie zawarta w wyniku przedmiotowego 

zamówienia publicznego;  
8) Zamawiający, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-

958 Warszawa,  
9) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

 

Jeżeli inne terminy (pojęcia) użyte w SIWZ posiadają definicje ustawowe lub są używane w ustawie w 

określonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszej SIWZ należy rozumieć je w taki sposób jaki wynika z 

tych ustaw, chyba że z niniejszej SIWZ wynika inaczej. 

   
Rozdział III  
INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
III.1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego 
 
1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego. 

2) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. równowartości 214 000,00 euro.  
3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c 

ustawy PZP. 

4) Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 

aa ustawy  PZP.

http://www.wilanow-palac.pl/
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III.2 Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa 
 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
III.3 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP 

(zamówienia na podobne usługi). 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.  

III.4 Podwykonawcy 
 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za działanie lub 

zaniechanie własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o 

ile są mu na tym etapie znane. Brak wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom będzie rozumiany przez Zamawiającego jako zamiar Wykonawcy na wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia samodzielnie. 
 
III.5 Tajemnica przedsiębiorstwa. 
 
1) Zamawiający oświadcza, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):  
a) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  
b) w odniesieniu do informacji zawartych w wyjaśnieniach i uzupełnieniach oświadczeń lub dokumentów 

składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w wyjaśnieniach 

treści oferty i wyjaśnieniach dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, nie później niż w terminie ich 

przekazania Zamawiającemu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
2) Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, zawartych w ofertach informacji obejmujących: nazwę (firmę) 

oraz adres Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, okresu rękojmi, terminu wykonania zamówienia 

oraz warunków płatności.  
3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacja ta będzie udostępniana na 

zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy PZP oraz postanowień niniejszej SIWZ. 
 
III.6 Unieważnienie postępowania. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty,  
2) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 

zostały mu przyznane. 
 
III.7 Informacje odnośnie pobierania OPZ. 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w 

www.wilanow-palac.pl w postaci Załącznika nr 1 do SIWZ, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. 

http://www.wilanow-palac.pl/
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Rozdział IV  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
IV.1 Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
71351910-5 Usługi geologiczne  

71900000-7 Usługi laboratoryjne  

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

45111250-5 Badanie gruntu 
 
IV.2 Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badań geologicznych ustalających 

geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia projektowanych kubatur podziemnych 

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim, zachodnim i przedpolu 

południowym pałacu w Wilanowie na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur 

podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i 

przedpolu południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 

Warszawa oraz przekazaniu Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia 

(stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).   
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3) Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
IV.3  Inne zobowiązania Wykonawcy  
1) Wykonawca, z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa, będzie 

zobowiązany zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 

kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot Umowy, 

oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych zgodnie z postanowieniami 

zawartymi we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego Załącznik nr 5 do 

SIWZ  
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  
3) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

IV.4   Inne zalecenia Zamawiającego 

1) Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom obejrzenie obiektu w celu oględzin i wizji lokalnej 

miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia.  

2) Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ustalenia terminu na oględziny i wizję lokalną jest:  

Anna Zaborska, Specjalista ds. Zamówień Publicznych, e-mail: ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

 
 
IV.5  Termin, odbiory, płatności:  
1) Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 20 października 2020 r. 

w tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska  

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do 20 października 2020 r.  

2) Odbiory oraz płatności zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-geologiczne-8188
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-laboratoryjne-8259
mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
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Rozdział V  
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP  
 

Dodatkowo ponad przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne) 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:  
1) na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanka fakultatywna), tj. w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze 

zm.).  
  
 
Rozdział VI   
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-

23 ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne) w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna); 
 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 
 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 
 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 
 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca  wykaże, iż do 

realizacji przedmiotu zamówienia skieruje: 

 

1.2.3.1 co najmniej 1 osobę na stanowisku geologa posiadającego stwierdzone kwalifikacje zawodowe 

kategorii VII i VIII zgodnie z art. 51  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284.) oraz posiadającą doświadczenie w dozorowaniu 

lub kierowaniu nad co najmniej dwiema pracami geologicznymi tożsamymi z przedmiotem zamówienia. 

 

1.2.3.2 co najmniej 1 osobę posiadającą łącznie następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:   

 

a) uprawnienia do  sporządzenia projektów/programów badań i dokumentacji geologicznych w 

zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa z wyłączeniem obiektów inżynierskich 

budownictwa górniczego i wodnego (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 

i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284); 

b) certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki stowarzyszonego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 

Mechaniki Gruntu i Inżynierii Geotechnicznej potwierdzający kwalifikacje do świadczenia usług 

geotechnicznych; 

c) doświadczenia zawodowego w przygotowaniu co najmniej 4 dokumentacji z zakresu badań i 

dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa z 

wyłączeniem obiektów inżynierskich budownictwa górniczego i wodnego lub do sprawowania 

geologicznego nadzoru nad robotami związanymi z badaniami prowadzonymi dla sporządzenia tych 

dokumentacji. 
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Zamawiający dopuszcza aby powyższe uprawnienia, doświadczenie posiadała jedna lub odpowiednio więcej 

osób. 
 
Wymienione wyżej wymagania należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie 

zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
   
W przypadku składania wspólnej oferty warunki określone w pkt 1.2.3 uznaje się za spełnione, jeśli 

spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Uwaga: Przez ww. uprawnienia Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia geologiczne wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy 
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 

Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia we wskazanym wyżej zakresie w 
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na 
mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP w zw. z art. 24 

ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 
 
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 

7 do SIWZ. Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania wynikało: 
 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 
 
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 
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1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4. 
 
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego 

Załącznik 3a i Załącznik 3b do SIWZ. 
 
10. Jednocześnie, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.1 – SIWZ, na zasadach określonych w 

Rozdziale VII SIWZ. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 

   
 
Rozdział VII  
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 
 
VII. 1. Oświadczenia 

 
W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą: 

1.1. Oświadczenie dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 

stanowiące załącznik nr 3a do SIWZ, 

1.2. Oświadczenie dotyczące PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA-stanowiące 

załącznik nr 3b do SIWZ 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
VII. 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania. 
 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 

będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów:  
2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; z 

zastrzeżeniem punktu 4 Rozdziału VII SIWZ.  
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane 

dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 PZP – stanowiące załącznik nr 3c do SIWZ  
2.4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.3 (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 PZP, tj. informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VII.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących, 

zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń  

i dokumentów: 
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3.1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

VII. 4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów. 
 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

dokumentów określonych w Rozdziale VII pkt 2.1., 3.1. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 

2.1., 3.1. 

3) Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2.1, 3.1 jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

5) Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje dokonanie w pierwszej 

kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
VII. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII. 2.1, przedkłada: dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1), zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. 

oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach o których mowa w pkt. 1). 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
VII. 6. Forma dokumentów. 
 

1) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Zamawiający może 

żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa odpowiednio w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

Rozdział VIII  
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
 
VIII.1 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów. 
 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 

polskim. 

2) Oferty Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

3) Wnioski i zawiadomienia Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną lub w 

postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym lub w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym na adres: ezaborska@muzeum-wilanow.pl  

4) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VII ust. VII.2 oraz ust. VII 3 Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego podpisem elektronicznym  lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

podpisem zaufanym na adres: ezaborska@muzeum-wilanow.pl  
5) Dane do korespondencji zostały wskazane w ust. VIII.3 i VIII.4. 

4) Zamawiający prosi o zaznaczenie, iż /pismo/e-mail dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi pn.: „Wykonanie badań na podstawie Projektu robót geologicznych na 

wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych 

kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i 

zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie  przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego10/16, 02-958 Warszawa  oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez 

Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej Znak sprawy: 

KF.AZ.2401.7.AZ.2020”.  
5) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 

treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
 
VIII.2 Wyjaśnienie SIWZ 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  
a) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której jest 

udostępniona SIWZ.  
2) Zamawiający zastrzega, że może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie 

zebrania udostępnia się na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
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zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez 

wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 
 
VIII.3 Adres dla korespondencji. 
 

1) Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

lub na e-mail: zamowienia@muzeum-wilanow.pl 

2) Pisma dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera należy składać na adres Zamawiającego w 

godzinach: 8:00 – 16:00 

3) Pisma przesyłane poprzez operatora pocztowego należy wysyłać na adres pocztowy siedziby 

Zamawiającego.  
4) Przy złożeniu pisma drogą pocztową decyduje data i godzina dostarczenia pisma na ww. adres 

Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).  
5) Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku błędnego zaadresowania przesyłki (pocztą, pocztą 

kurierską itp.) konsekwencje ponosi wyłącznie Wykonawca (dot. także przypadków składania 

uzupełnień). 
 
VIII.4 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Zaborska, Specjalista ds. zamówień 

publicznych, e-mail: ezaborska@muzeum-wilanow.pl  
  
 
Rozdział IX  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

  
 

Rozdział X  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
 
X.1 Określenie terminu związania ofertą. 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
X.2 Bieg terminu związania ofertą 
 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (w tej samej chwili), 

co powoduje, iż nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania art. 111 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, 

jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu 

terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 
 
X.3 Przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
1) 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 niż 60 dni.  
2) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem terminu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
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najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.  
 

Rozdział XI  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
XI.1 Wymogi ogólne. Treść oferty. 
 
1) Oferta pod rygorem jej odrzucenia nie może być niezgodna z ustawą.  
2) Treść oferty pod rygorem jej odrzucenia musi odpowiadać treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy PZP.  
3) Złożenie oferty, pod rygorem jej odrzucenia nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
4) Oferta pod rygorem jej odrzucenia nie może zawierać rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku  

do przedmiotu zamówienia. 

5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub 

przedłożenie oferty zawierającej warianty alternatywne będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert 

Wykonawcy.  
6) Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  
7) Oferta musi być podpisana, przy czym za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób 

umożliwiający identyfikację) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.  
8) Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane własnoręcznie 

przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 
 
XI.2 Forma oferty. 
 
1) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ.  
2) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej nieprzezroczystej 

paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem:  
Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót 

geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie 

przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020”. 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 4 czerwca 2020 r. godz. 10:30 
 
3) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z póź. zm.) powinny być 

umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 8 ust. 3 

ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie 

faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w zakresie umieszczenia 

dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w oddzielnej kopercie Zamawiający nie będzie 
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ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas 

dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie. 

4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami 

poczynając od liczby „1” oraz połączone w sposób trwały. 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert  

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.  
6) Wszelkie skreślenia lub/i poprawki w treści oferty winny być dokonane w sposób czytelny i parafowane 

przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) do podpisania oferty. 
 
XI.3 Zawartość oferty. 
 
Oferta musi:  
1) być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie  

z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub 

innym dokumentem) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo;  
2) zawierać wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz 

oświadczenia wymienione w Rozdziale VII SIWZ. 

3) Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego 

pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika. 

4) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka służbowa /zalecane/ i podpis) zgodnie  

z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub 

innym dokumentem) lub przez pełnomocnika . Dokumenty wystawione przez inne niż Wykonawca 

podmioty winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę tj. osobę(-y) umocowaną(-e) do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie,  

z zastrzeżeniem pkt 5).  
5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego  

z nich dotyczą. 

Uwaga: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6) Oryginał pisemnego zobowiązania, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów 

- zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

  
 

Rozdział XII  
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 
XII.1 Zasady ogólne 
 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli 

spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w Rozdziale VII.1 i VII.2 składa każdy  

z Wykonawców oddzielnie. 
 
XII.2 Pełnomocnik 
 
W przypadku, o którym mowa w pkt XII.1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego 

pełnomocnictwa.  
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Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 
XII.3 Wybór oferty i odpowiedzialność Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
 
1) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XII.4 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być 

podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt XII.2. SIWZ lub przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty 

w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  
3) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt XII.2. SIWZ lub przez 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za 

zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt XII.2. SIWZ lub przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty. 

  
 
Rozdział XIII  
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
 
XIII.1 Miejsce składania ofert 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Zamówienia Publiczne 

Budynek Kordegardy I p. 
 
XIII.2 Termin składania ofert 
 
Termin składania ofert upływa dnia 4 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 

W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i godzina 

dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 
 
XIII.3 Otwarcie ofert. 
 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Budynek Kordegardy – sala konferencyjna I p. 

2) Otwarcie ofert jest jawne.  
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
4) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i adres (siedzibę) każdego 

Wykonawcy, cenę oferty, a także, zawarte w ofertach informacje podlegające ocenie. 
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XIII.4 Zmiana i wycofanie oferty. 
 
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

2)  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie 

przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna zawierająca 

powiadomienie będzie, w przypadku zmiany zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a w 

przypadku wycofania – dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.  
 

Rozdział XIV  
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
XIV.1 Charakter ceny. 
 
1) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową. 

2) Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym 

wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ 

oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszt 

zatrudnienia personelu, koszt urządzeń, maszyn, sprzętu, koszty administracyjne i biurowe, koszty 

dojazdów, ubezpieczenie oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, 

którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). 

3) Cena podana przez Wykonawcę jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna, dlatego Wykonawca w 

określeniu ceny oferty musi uwzględnić łącznie wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

4) Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do oceny i 

zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
 
XIV.2 Sposób podania ceny 
 
1) Cena oferty winna być podana (wpisana) w sposób wskazany w Formularzu oferty, którego wzór stanowi 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ. 

2) Cena oferty nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać z 

przeprowadzonego rachunku kosztów. 

3) W Formularzu oferty należy podać łączną cenę: netto, brutto i kwoty VAT za wykonanie zamówienia. 

4) Kwoty w formularzu oferty winny być podane z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5) Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty powinna być wyrażona 

cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

zapisem liczbowym a słownym, pierwszeństwo ma zapis słowny. 

6) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 

o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

7) Cena oferty z Załącznika nr 2 do SIWZ powinna obejmować wszystkie koszty i wszelkie składniki 

cenotwórcze , niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

8) Zamawiający informuje, że jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do 

SIWZ. 

9) Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 
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Rozdział XV  
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
 
XV.1 Określenie kryteriów i ich wagi. 
 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 

znaczeniu:  
a) cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %, 

b) doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia „D”– 40% 

 

2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA-C”: 
 

2.1. Sposób obliczenia CENA-C: 
 

najniższa cena ofertowa brutto 

CENA-C = -------------------------------------------- x 60 

cena oferty badanej 
 

2.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie Formularza oferty 

(załącznik nr 2 do SIWZ) 
 

2.3. Wykonawca w kryterium „CENA- C” może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 

3. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Doświadczenie geologa w dozorowaniu 

lub kierowaniu pracami geologicznymi tożsamymi z przedmiotem zamówienia „D” 
 

3.1. Sposób obliczenia D: 

 

0 pkt. – doświadczenie w dozorowaniu lub kierowaniu dwiema pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia. 

10 pkt. – doświadczenie w dozorowaniu lub kierowaniu trzema pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia. 

20 pkt. – doświadczenie w dozorowaniu lub kierowaniu czterema pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia. 

30 pkt. – doświadczenie w dozorowaniu lub kierowaniu pięcioma pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia. 

40 pkt. – doświadczenie w dozorowaniu lub kierowaniu sześcioma lub więcej pracami geologicznymi 

tożsamymi z przedmiotem zamówienia. 

 

3.2. Zamawiający oceni kryterium (D) na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym liczby dozorowanych lub kierowanych prac geologicznych  tożsamych z przedmiotem 

zamówienia oraz opisu doświadczenia zgodnie z tabelą i instrukcją wypełnienia tabeli. 

3.3. Brak podania w ofercie przez Wykonawcę wartości w kryterium (D) oraz/lub brak opisu 

doświadczenia zgodnie z tabelą i instrukcją wypełnienia tabeli, będzie powodować, iż Wykonawca w 

kryterium (D) uzyska 0 punktów. Wykonawca otrzyma 0 punktów również w przypadku jeżeli w 

Formularzu oferty zostanie wskazane doświadczenie w dozorowaniu lub kierowaniu nad co najmniej 

dwiema pracami geologicznymi. 

3.4. Wykonawca w kryterium „D” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

 
4. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 
 
XX = C+ D, gdzie: 
 
XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie. 
 
5. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę 

punktów będącą sumą punktów przyznanych odpowiednio w ramach ww. kryteriów oceny ofert. 
 
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
XV.3 Wyjaśnienia dotyczące treści ofert 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 
XV.4 Omyłki w ofertach 
 
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

  
 
Rozdział XVI 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  
 
 
XVI.1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 92 pkt 1 ustawy Pzp, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 4), na stronie internetowej. 
 
XVI.2 Uchylanie się od zawarcia umowy  
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w rozdziale XVI.3 SIWZ 

(Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy) lub dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 
 
XVI.3 Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy.  
Przed zawarciem umowy, Wykonawca: 

1) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – 

tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 

poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978,  
2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy)  
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2) jest obowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile 

zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w XVII.3.1) b) – e). 

Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym 

terminem zawarcia umowy z uwagi na to, iż projekt zabezpieczenia, wymaga akceptacji 

Zamawiającego,  
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę konsorcjum 

lub umowę spółki, 
 
XVI.4 Zawarcie umowy.  
1. Umowa zawarta będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.  
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, termin i 

miejsce podpisania umowy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, winny posiadać ze sobą dokumenty 

tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do złożonej oferty. 

  
 
Rozdział XVII  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
 
XVII.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 

10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
 
XVII.2 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości wniesionego przez niego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
3. Okres rękojmi Wykonawcy rozpoczyna bieg licząc od wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane (Protokołu Odbioru Końcowego).  
 
XVII.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego umowy przed podpisaniem 

umowy, które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w 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. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym i zwraca, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego o numerze: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: 

Zabezpieczenie – nr postępowania: KF.AZ.2401.7.AZ.2020  
4) Zamawiający nie przewiduje tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane usługi. Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku 

Zamawiającego.  
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5) Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego, 

ważnego dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  
6) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), powinno 

ono obejmować przynajmniej okres zakończenia wykonania zamówienia (w tym udzielony okres 

rękojmi za wady) oraz 15-dniowy okres przewidziany na zwrot zabezpieczenia oraz umożliwiać zwrot 

części zabezpieczenia. 

7) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i wystawioną zgodnie z polskim prawem. W treści 

gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie. 

Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści. 

8) Gwarancja może być wystawiona wyłącznie przez banki lub zakłady ubezpieczeń nadzorowane przez 

Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) albo przez odziały zagranicznych instytucji kredytowych z listy 
KNF.  

9) Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 

określonych przepisami prawa): 

a) nazwę Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, 

b) oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 

  
 

Rozdział XVIII  
WZÓR UMOWY.  
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY 
 
XVIII.1 Wzór Umowy 
 
Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
XVIII.2 Możliwość zmiany Umowy 
 
Warunki zmiany Umowy zawiera wzór Umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.  
 
Rozdział XIX  
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
XIX.1 Informacje ogólne 
 
1) Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 

środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP.  
2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma, lub miał, interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  
3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 

PZP. 
 
XIX.2 Odwołanie 
 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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2) 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.  
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  
4) 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 przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  
5) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej.  
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
8) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
 
Rozdział XX  
INNE ISTOTNE INFORMACJE 
 
XX.1 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 
XX.2 Koszty udziału w postępowaniu. 
 
Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu.  
 

Rozdział XXI  
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  
2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty   
3) Załącznik nr 3a, 3b, 3c – Wzory oświadczeń.   
4) Załącznik nr 4 – Wykaz osób, posiadających wymagane uprawnienia.  
5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy.  
6) Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  
7) Załącznik nr 7 – Wzór pisemnego zobowiązania, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach 

innych podmiotów - zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OP I S P RZEDM IO TU ZAMÓ WI ENI A  (dalej OPZ) 

zadania pn. 

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych 

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu 

południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa  

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

1. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań geologicznych ustalających geologiczno-inżynierskie 

warunki posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim, zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie 

polegająca na wykonaniu wymienionych w  „Projekcie robót geologicznych na wykonanie 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur 

podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i 

przedpolu południowym pałacu w Wilanowie  przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 

Warszawa" prac geodezyjnych, badań laboratoryjnych, prac dokumentacyjnych, stanowiącym 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do OPZ oraz przekazanie Zamawiajacemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony 

Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

Zespół Pałacu Królewskiego (Wilanowskiego) objęty jest pełną ochroną konserwatorską na podstawie 

wpisu do rejestru zabytków z 1973r.  nr 639/1. 

Teren na którym znajduje się pałac ograniczony jest od wschodu brzegiem jeziora Wilanowskiego, od 

zachodu ul. Kostki Potockiego. Od strony północnej Folwarkiem Północnym (ul. Biedronki) od południa 

Folwarkiem Wschodnim. 

Budynek pałacu to założenie barokowe składające  się z Korpusu Głównego, galerii ogrodowych, wież 

północnej i południowej oraz dwóch skrzdeł północnego i południowego okalających dziedziniec. 

Budynek na przestrzeni wieków był rozbudowywany i przekształcany.   

 

W styczniu 2020 r. Muzeum zleciło firmie GEOTEST Sp. z o o.  wykonanie opracowania pn. „Projektu 

robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia 

projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach 

wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie”  przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego10/16, 02-958 Warszawa.  

W dniu 12 lutego 2020 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa wydał Decyzję nr 52/OŚ/2020, 

zatwierdzającą  „Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie”. 

 

W dniu 3 marca 2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał Decyzję pozwalającą  

na realizację  „Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 



 
 
 

2 
 

warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie”. 

 

Zadanie geologiczne obejmuje rozpoznanie warunków wodno – gruntowych dla projektowanej 

inwestycji budowlanej. Celem projektowania jest określenie lokalizacji, zakresu i przebiegu robót 

geologicznych oraz sposobu udokumentowania ich wyników, niezbędnych dla sporządzenia 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Zadanie geologiczne polega w szczególności na określeniu 

rodzaju i miąższości gruntów w strefie aktywnej podłoża, ich zmienności w profilu pionowym i w 

planie, a także wyznaczenie parametrów fizykomechanicznych gruntów i ich zmienności jak wyżej, 

niezbędnych do optymalnego zaprojektowania posadowienia budynków jak również technologii robót 

ziemnych i fundamentowania. Rozpoznanie będzie również obejmować warunki hydrogeologiczne w 

zakresie głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej, jego charakteru, możliwości amplitudy 

wahań, a w przypadku posadowienia fundamentów poniżej zwierciadła wody gruntowej charakterystyka 

warunków hydrogeologicznych uzupełniona będzie wynikami analizy chemicznej próbek wody na jej 

agresywność w stosunku do betonu. 

 

Zakres prac  obejmuje między innymi:  

 prace wiertnicze i sondowania 

 prace geodezyjne 

 badania laboratoryjne 

 prace dokumentacyjne 

 

Muzeum w trakcie wykonywania prac pozostaje otwarte dla zwiedzających   

 Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac. 

 

Po wykonaniu badań Wykonawca przekaże:  

1) Zamawiającemu opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską 1 egz. w wersji 

papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF na nośniku danych,  

2) Biuru Ochrony Środowiska  opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską w 4 egz. 

w wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF na nośniku danych, 

3) Zamawiajacemu zatwierdzoną przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentację 

geologiczno-inżynierską; 8 egz. w wersji papierowej + 3 egz. w wersji elektronicznej pliki 

PDF na nośniku danych, 

 

Pełny zakres prac opisany jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ.  

2. Dokumentacja projektowa: 

„Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, 

folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie  przy ul. Stanisława 

Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa"   Geotest Sp.  z o o.  02-661 Warszawa , ul. Wita Stwosza 

23data opracowania styczeń 2020 r. – załącznik nr 1 do OPZ. 

 

3. Pozwolenia: 

3.1. Decyzja nr 52/OŚ/2020 M. st. Warszawa Dział Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2020 r. 

– załącznik nr 2 do OPZ 
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3.2. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04 marca 2020 r. – 

załącznik nr 3 do OPZ 

 

4. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego, w tym dotyczące wizji 

lokalnej. 

Uwagi ogólne odnośnie przedmiotu zamówienia.: 

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Harmonogram prac 

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do oceny i zaproponowania 

zabezpieczenia i wydzielenia w terenie miejsc wykonywania badań i sondowań.  

- Zamawiający informuje o ograniczeniach logistyczno-transportowych w zakresie możliwości 

dojazdu sprzętem ciężkim oraz możliwości zorganizowania stałego zaplecza. 

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty związane z poborem wody i energii dla 

potrzeb budowy i zaplecza na podstawie odczytów liczników. Wykonawca ogrodzi teren prac\ 

nowym ogrodzeniem przedstawionym do akceptacji Zamawiającemu.  

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji zamówienia. 

- Osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy wyposażone będą w jednolite, schludne ubrania 

robocze z przypiętym w miejscu widocznym identyfikatorem  z nazwą Wykonawcy. 

Identyfikator stanowi element obowiązkowy. 

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca zachował szczególną ostrożność podczas transportu, w 

trakcie wykonywania prac, celem uniknięcia wszelkich uszkodzeń na całym terenie Muzeum i 

w najbliższym otoczeniu, a w szczególności bram pałacowych, nawierzchni dróg, a także 

roślinności znajdującej się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. 

- Do obowiązków wykonawcy należy utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym 

nawierzchni będącej drogą wjazdu na teren budowy. Podczas ruchu  pojazdów obsługujących 

budowę Wykonawca zobowiązany jest do kierowania ruchem tak aby nie zaistniała sytuacja 

powodująca zagrożenie dla osób przebywających w bliskim sąsiedztwie 

- Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego 

wszystkich uszkodzonych na skutek prac budowlanych oraz użytkowania przez Wykonawcę 

nawierzchni dróg, alejek oraz innych elementów infrastruktury ogrodów.  

- Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu początkowego dróg transportowych 

na terenie Muzeum w szczególności  usunięcia zabrudzeń i błota. 

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zieleń znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych prac. W trakcie realizacji jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych 

zabezpieczeń roślinności, na wskazania Inspektora Nadzoru lub Pracowników Muzeum 

wykonawca będzie zobowiązany dodatkowych zabezpieczeń, których celem będzie ochrona 

zabytkowej części ogrodu ( w przypadku zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia 

w obrębie roślinności istniejącej oraz nowo założonej Wykonawca zobowiązany jest do 

poniesienia kosztów oraz odtworzenia roślinności istniejącej. 

- Zamawiający informuje o konieczności ograniczenia przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia 

prac wszelkiego sprzętu mogącego powodować drgania substancji zabytkowej pałacu, co w 

konsekwencji może prowadzić do uszkodzeń zabytku. 



 
 
 

4 
 

- Zamawiający oczekuje prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego 

i umożliwiający mu prowadzenie działalności statutowej, szczególnie w strefie dziedzińca oraz 

przedpola pałacowego 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapoznać się z treścią kompletnej 

dokumentacji w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia, dokonać analizy rozwiązań 

przyjętych w projekcie. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 

- przekaże Zamawiającemu dokumentację geologiczno - inżynierską złożoną do Biura 

Ochrony Środowiska; 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF 

na nośniku danych, Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru 

Częściowego Przedmiotu Umowy jest przekazanie Zamawiającemu 1 egz. w wersji 

papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF na nośniku danych opracowanej przez 

Wykonawcę  dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, 

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy jest przekazanie Zamawiającemu 8 egz. w wersji papierowej + 3 egz. w wersji 

elektronicznej pliki PDF na nośniku danych zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska  

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej przez Wykonawcę w związku z 

realizacją umowy. . 

Jednocześnie Zamawiający informuje iż: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania wszystkich swoich pracowników i 

podwykonawców działających na jego zlecenie z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Wszyscy  pracownicy i podwykonawcy działający na 

zlecenie Wykonawcy potwierdzą fakt zapoznania z treścią instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego i zobowiązania się  do jej przestrzegania poprzez złożenie podpisów.  

2) Zamawiający ustanawia  całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie objętym 

przedmiotem umowy.  Wykonawca zobowiązany jest do jego bezwzględnego przestrzegania 

pod rygorem zapłaty kar umownych. 

3) Zamawiający informuje, że pracownicy Wykonawcy mogą korzystać tylko z toalet 

zorganizowanych przez Wykonawcę na terenie zaplecza budowy. Zamawiający zabrania 

korzystania przez Wykonawcę z ogólnodostępnych toalet muzealnych pod rygorem zapłaty kar 

umownych. 

4) Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę przez przywrócenie do stanu 

pierwotnego. Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia, naprawy, konserwacji  i 

rekultywacji (trawników i roślinności, nawierzchni drogowej itp.) otoczenia terenu Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zgodnie ze stanem wyjściowym w przypadku ich zniszczenia 

lub uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac lub w wyniku transportu sprzętu i materiałów. 

Terminy ewentualnych napraw będą na bieżąco wskazywane przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji inwestycji. 

5) Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia ograniczeń tonażowych przy transportach 

sprzętu lub materiałów budowlanych na terenie Muzeum, a w szczególności w jego najbliższym 

otoczeniu; np. mostek na ul. Kostki Potockiego (przy dawnej siedzibie Dzielnicy Wilanów - 

ograniczenie do 3,5 Ton) i na osi głównej pałacu przy ul. Przyczółkowej (do 30 Ton), co należy 

uwzględnić sporządzając ofertę.. W przypadku zaistnienia ograniczenia ruchu kołowego osią 

główną od ul. Przyczółkowej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z dwu tygodniowym 

wyprzedzeniem. 
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6) Zamawiający wymaga, aby w czasie wykonania odwiertów i sondowań na terenie realizacji stale 

przebywał uprawniony geolog. 

7) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osłony rusztowań, ogrodzeń itp., które będą znajdowały 

się na terenie wykonania odwiertów i sondowań były z nim wcześniej uzgodnione. Nie powinny 

one posiadać, żadnych reklam ani treści, które nie zostały przez Zamawiającego wcześniej 

zaakceptowane. 

5. Uwagi odnośnie organizacji pracy: 

Z uwagi na zaplanowane stałe funkcjonowanie Muzeum w trakcie realizacji wykonania odwiertów i 

sondowań, a także wydarzenia na terenie Muzeum Zamawiający informuje, że:  

a. Strefa prowadzenia badań od terenu z ruchem turystycznym musi być wydzielona przez 

ogrodzenie. Ogrodzenie powinno być estetyczne, uniemożliwiające wstęp na teren objęty 

badaniami osobom postronnym. Projekt, zakres i typ ogrodzenia Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić do akceptacji Zamawiającemu łącznie z harmonogramem i planem robót. 

b. Praca urządzeń wielkogabarytowych i głośnych  możliwa będzie w godzinach porannych przed 

udostępnieniem obszaru Muzeum dla ruchu turystycznego tj. do godziny 9:00. W przypadku 

konieczności wydłużenia godzin pracy Wykonawca każdorazowo winien zgłosić taką 

konieczność do Zamawiającego z wyprzedzeniem 24 godzinnym i w takiej sytuacji może on 

uzyskać zgodę Zamawiającego na transport w trakcie otwarcia obszaru pałacowego. W 

przypadku konieczności wydłużenia czasu pracy Wykonawca musi z własnych środków 

zabezpieczyć odpowiednio teren wokół pracy urządzenia  jak również pokierować tak ruchem 

turystycznym, aby uniknąć kolizji z poruszającym się sprzętem. 

c. O wszelkich innych wydarzeniach związanych ze statutową działalnością Muzeum, 

organizowanych na terenie dziedzińca, które to wydarzenia mogą  wiązać  się z ewentualnym 

ograniczaniem czasu pracy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

d. Utrudnienia te Wykonawca winien uwzględnić w swoim harmonogramie oraz cenie oferty. 

e. W terminie 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego harmonogram i plan robót. 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 „Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur 

podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach 

wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie  
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1. Wstęp 

Niniejszy projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie: Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 
Warszawa.  

Inwestorem projektowanego obiektu jest: Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. 

 
Roboty geologiczne prowadzone będą na działkach nr ew. 17/4, 24/1, 24/4 z obrębu 

10552 oraz 2/7, 21 z obrębu 10553. 
Inwestor jest właścicielem dz. ew. 2/7, 21 z obrębu 10553. 
Inwestor jest użytkownikiem wieczystym dz. ew. nr 17/4, 24/1, 24/4 z obrębu 10552, 

natomiast właścicielem jest Skarb Państwa.  

Projekt robót geologicznych winien być zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy.  

Podstawa prawna sporządzenia projektu: 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, 
poz. 1696). 

2. Położenie terenu badań  

Planowana inwestycja będzie zrealizowana na terenach należących do Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Stanisława 
Kostki Potockiego. Powierzchnia planowanych inwestycji jest płaska, rozcięta 
przepływającym na kierunku z zachodu na wschód Potokiem Służewieckim. W czasie 
intensywnych opadów potok prowadzi znaczne ilości wody.  

Projektowane badania zostaną wykonane w czterech odrębnych lokalizacjach, 
tj. w rejonie dziedzińca pałacu, w rejonie przedpola południowego oraz w rejonie 
folwarków: wschodniego i zachodniego.  

Lokalizację terenu przedstawiono na zał. nr 1. 

3. Charakterystyka projektowanych obiektów  

Na dziedzińcu tarasowym projektuje się budowlę podziemną łączącą oba skrzydła 
pałacu, w celu stworzenia podziemnej przestrzeni prewencyjnej przeznaczonej na 
ewakuację zbiorów. Ponadto projektowana jest budowla podziemna łączącą pałac z 
budynkiem stajni. Budowle będą znajdowały się pod ziemią. Aktualnie w miejscu tym 
znajduje się trawnik i okalające go drogi dojazdowe do pałacu. Powierzchnia terenu 
jest płaska. Projektowana w tym miejscu budowla będzie przylegać do skrzydeł pałacu. 
Niezbędne jest więc wykonanie odkrywek fundamentów przyległych do projektowanej 
zabudowy budynków.  

Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej na głębokości 6.80 m 
poniżej poziomu „zero”, tj. na rzędnej 4.12 m n.p. „0” Wisły. Jako poziom zero 
dziedzińca pałacowego przyjęto rzędną 10.92 m n.p. „0” Wisły.  

W rejonie Domu Gościnnego projektowana jest budowa budynku użyteczności 
publicznej o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Pod częścią budynku 
zaprojektowano jedną kondygnację podziemną (od strony zachodniej) w celu 
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zabezpieczenia zabytkowych piwnic. Istniejący aktualnie budynek (od strony 
wschodniej) przeznaczony jest do rozbiórki.  

W rejonie piwnic zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej na 
głębokości ok. 4.96 m poniżej poziomu „zero” budynku, tj. na rzędnej 4.63 m n.p. „0” 
Wisły. Pod pozostałą częścią budynku projektowane jest posadowienie na głębokości 
około 1.0 metr poniżej poziomu „zero”, tj. na rzędnej 8.59 m n.p. „0” Wisły. 

Jako poziom „zero” przyjęto rzędną 9.59 m n.p. „0” Wisły. 

Na terenie folwarku wschodniego /wschodnia strona ulicy Stanisława Kostki 
Potockiego/ planuje się realizację podziemnego, dwukondygnacyjnego parkingu 
samochodowego. Teren planowanej w tym miejscu inwestycji jest płaski, 
niezagospodarowany. Przy granicy wschodniej znajdują się budynki gospodarcze.  

Po przeciwnej stronie ulicy Stanisława Kostki Potockiego, na terenie folwarku 
zachodniego projektowany jest drugi parking podziemny. Na terenie folwarku 
zachodniego znajdują się dwa zabytkowe, częściowo podpiwniczone budynki. 
Projektowana budowla prawdopodobnie będzie przylegać do tych budynków, 
konieczne jest więc wykonanie odkrywek, które pozwolą określić głębokość i sposób 
posadowienia, a także szerokość i wysokość odsadzek.  

Dodatkowo zaprojektowano przejazd tunelowy łączący obydwa parkingi. 
Zaprojektowano posadowienie parkingów oraz przejazdu tunelowego na płycie 

fundamentowej na głębokości ok. 7.75 m poniżej poziomu zero, tj. na rzędnej 2.22 m 
n.p. „0” Wisły. Jako poziom zero przyjęto rzędną 9.97 m n.p. „0” Wisły (87.85 m 
n.p.m.). 

Dane projektowe są w trakcie opracowania i w dalszym etapie mogą ulec zmianie. 
Projektowane obiekty zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej ze względu na 

to, że badania będą prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

4. Materiały archiwalne 

W niniejszym projekcie wykorzystano następujące materiały archiwalne:  

1. Opinia geotechniczna oraz opinia hydrogeologiczna wraz z dokumentacją badań 
podłoża gruntowego, dotycząca obiektu „Wielka Grotarnia” położonego na 
terenie zespołu pałacowo – parkowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie, wykonana przez Geotest w grudniu 2016 roku /nr dok. arch. 6511/. 

W ramach opracowania wykonano 23 otwory wiertnicze do głębokości 1.10÷8.00 
metrów oraz 7 sondowań DPL do głębokości 3.00÷8.00 metrów. 

2. Dokumentacja geotechniczna dotycząca terenu położonego przy ul. St. Kostki 
Potockiego 2 róg ulicy Z. Vogla w Warszawie, opracowana przez Geotest w maju 
2005 roku /nr dok. arch. 2138/. 

W ramach opracowania wykonano 21 otworów wiertniczych do głębokości 
6.00÷10.00 metrów. 

Wyniki dotychczasowych badań dają ogólny obraz warunków gruntowo - wodnych 
panujących na terenie projektowanych badań.   

Przekroje pochodzące z dokumentacji archiwalnych [4.1, 4.2] przedstawiono na zał. 4.  

Budowę geologiczną omówiono w pkt. 5 niniejszego projektu.  
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5. Opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 

Teren projektowanych badań znajduje się, według Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski, w skali 1:50 000, arkusz Piaseczno na obszarze występowania 
mad pylasto piaszczystych oraz piasków i żwirów rzecznych wyższego tarasu 
nadzalewowego Wisły. Pod piaskami występują plioceńskie, jeziorne grunty spoiste. 

Według dokumentacji archiwalnych [4.1, 4.2] poniżej powierzchni terenu, do 
głębokości 0.90÷3.30 m p.p.t. zalegają grunty nasypowe zbudowane z piasków o 
różnej granulacji przemieszanych z gruntami spoistymi oraz fragmentami gruzu i 
cegieł. Poniżej nasypów występują średnio zagęszczone piaski średnie i grube o 
uogólnionym stopniach zagęszczenia ID=0.35÷0.50. Lokalnie nawiercono piaski 
drobne o stopniu zagęszczenia ID=0.60. W części otworów pod nasypami na 
głębokości 1.00 ÷ 3.30 m p.p.t. występują grunty organiczne – namuły. Lokalnie poniżej 
nasypów nawiercono mady wykształcone w postaci plastycznych glin o stopniu 
plastyczności IL=0.30. Piasków nie przewiercono do głębokości rozpoznania, tj. do 
głębokości 10.0 metrów. 

W grudniu 2016 roku [4.1] woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występowała 
w obrębie gruntów nasypowych oraz zalegających poniżej piasków na głębokości 1.10 
÷ 1.70 m p.p.t. tj. na rzędnych 5.15 ÷ 5.70 m n.p.”0” Wisły (83.00 ÷ 83.55 m n.p.m.). 

W maju 2005 roku [4.2] woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występowała na 
głębokości 3.60 ÷ 4.40 m p.p.t. tj. na rzędnej 5.45 ÷ 5.95 m n.p. „0” Wisły (83.30 ÷ 
83.80 m n.p.m.). 

Amplituda wahań zwierciadła wody może wynosić do 2.0 metrów. Przy 
powodziowych stanach wody w Wiśle możliwe jest znaczne podnoszenie się poziomu 
wody gruntowej. 

6. Określenie zadania geologicznego 

Zadanie geologiczne niniejszego projektu obejmuje rozpoznanie warunków wodno 
– gruntowych dla projektowanej inwestycji budowlanej. Celem projektowania jest 
określenie lokalizacji, zakresu i przebiegu robót geologicznych oraz sposobu 
udokumentowania ich wyników, niezbędnych dla sporządzenia dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej. 

Zadanie geologiczne polega w szczególności na określeniu rodzaju i miąższości 
gruntów w strefie aktywnej podłoża, ich zmienności w profilu pionowym i w planie, 
a także wyznaczenie parametrów fizykomechanicznych gruntów i ich zmienności jak 
wyżej, niezbędnych do optymalnego zaprojektowania posadowienia budynków jak 
również technologii robót ziemnych i fundamentowania. Rozpoznanie będzie również 
obejmować warunki hydrogeologiczne w zakresie głębokości występowania 
zwierciadła wody gruntowej, jego charakteru, możliwości amplitudy wahań, a w 
przypadku posadowienia fundamentów poniżej zwierciadła wody gruntowej 
charakterystyka warunków hydrogeologicznych uzupełniona będzie wynikami analizy 
chemicznej próbek wody na jej agresywność w stosunku do betonu.  

7. Rozwiązanie zadania geologicznego 

7.1. Prace wiertnicze i sondowania 

W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących rodzaju, miąższości, 
zmienności i cech fizyko-mechanicznych gruntów w podłożu projektowanej inwestycji, 
przewiduje się wykonanie 50 otworów wiertniczych, w tym: 

- 4 otwory o głębokości 10.0 metrów; 
- 29 otworów o głębokości 15.0 metrów; 
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- 17 otworów do głębokości występowania stropu gruntów spoistych, tj. minimum 
15.0 metrów (i 2-3 metry w grunty spoiste), ale nie głębiej niż 25.0 metrów. 

 
Ponadto planuje się wykonanie 24 sondowania statyczne CPT/CPTU o głębokości 

10.0 ÷ 25.0 metrów bądź do wyczerpania pełnej mocy urządzenia.  
Rozmieszczenie projektowanych otworów wiertniczych przedstawione na zał. nr 2 

uzgodniono z projektantem koncepcji usytuowania planowanych obiektów . 
Rozmieszczenie sondowań statycznych CPT uzależnione jest od warunków 
terenowych i zostanie ustalone w terenie.  

 
W ramach prac terenowych projektowane jest także wykonanie piezometrów oraz 

odkrywek fundamentów. 
W tabeli 1 przedstawiono szczegółowy zakres projektowanych prac terenowych. 

Tabela 1.  Szczegółowy zakres projektowanych prac terenowych 

Rejon 
badań 

Przewidywane prace terenowe 

Dziedziniec 
pałacowy 

- 5 otworów wiertniczych do głębokości występowania stropu gruntów spoistych, tj. 
minimum 15.0 metrów (i 2-3 metry w grunty spoiste), ale nie głębiej niż 25.0 metrów 

- 8 otworów wiertniczych o głębokości 15.0 m 

- 6 sondowań statycznych CPTu/CPT o głębokości 15.0÷25.0 m, bądź do 
wyczerpania pełnej mocy urządzenia 

- 1 piezometr 

- 8 odkrywek fundamentów 

Przedpole 
południowe  

- 2 otwory wiertnicze do głębokości występowania stropu gruntów spoistych, tj. 
minimum 15.0 metrów (i 2-3 metry w grunty spoiste), ale nie głębiej niż 25.0 metrów 

- 2 otwory wiertnicze o głębokości 15.0 m 

- 4 otwory wiertnicze o głębokości 10.0 m 

- 4 sondowania CPTu/CPT o głębokości 10.0÷25.0 m bądź do wyczerpania pełnej 
mocy urządzenia 

- 1 piezometr 

Folwark 
zachodni 

oraz 
przejazd 
tunelowy 

- 6 otworów wiertniczych do głębokości występowania stropu gruntów spoistych, tj. 
minimum 15.0 metrów (i 2-3 metry w grunty spoiste), ale nie głębiej niż 25.0 metrów 

- 14 otworów wiertniczych o głębokości 15.0 m 

- 10 sondowań statycznych CPTu/CPT o głębokości 15.0÷25.0 m, bądź do 
wyczerpania pełnej mocy urządzenia 

- 1 piezometr 

- 4 odkrywki fundamentów 

Folwark 
wschodni 

- 4 otwory wiertnicze do głębokości występowania stropu gruntów spoistych, tj. 
minimum 15.0 metrów (i 2-3 metry w grunty spoiste), ale nie głębiej niż 25.0 metrów  

- 5 otworów wiertniczych o głębokości 15.0 m 

- 4 sondowania CPTu/CPT o głębokości 15.0÷25.0 m, bądź do wyczerpania pełnej 
mocy urządzenia 

- 1 piezometr 

 
Na podstawie przeprowadzonych sondowań CPTu/CPT należy określić rodzaj i stan 

gruntu oraz parametry wytrzymałościowe wyodrębnionych warstw podłoża 
gruntowego.  
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W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu gruntów o małej nośności 
/grunty organiczne, grunty nasypowe, grunty spoiste pochodzenia rzecznego tzw. 
mady/, w strefie projektowanego poziomu posadowienia fundamentów konieczne jest 
zwiększenie liczby otworów i sondowań w celu określenia zasięgu występowania tych 
gruntów.  

Po wykonaniu piezometrów należy wykonać pomiary poziomów występowania wód 
gruntowych. Pomiary należy wykonać po zainstalowaniu piezometru oraz po upływie 
dwóch oraz siedmiu dni.  

 
Otwory wiertnicze wykonywane będą za pomocą wiertnicy mechanicznej 

zamontowanej na samochodzie przy użyciu rur osłonowych poczynając od średnicy 
120 mm. Schemat konstrukcji otworu przedstawiono na zał. nr 3. Otwory wiertnicze 
zostaną zasypane urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu w dniu zakończenia 
wiercenia, a teren po wykonaniu prac zostanie przywrócony do pierwotnego stanu.   

Głębokość projektowanych wierceń i sondowań została dostosowana do 
projektowanej głębokości posadowienia budynków. Ostateczną konstrukcję 
projektowanych otworów wiertniczych należy dostosować do warunków geologicznych 
stwierdzonych podczas wykonywania prac wiertniczych. 

W trakcie wiercenia prowadzona będzie na bieżąco analiza makroskopowa gruntów 
wydobywanych świdrem oraz prowadzona będzie obserwacja poziomu zwierciadła 
wody gruntowej. Ze spągu i stropu każdej warstwy pobrane zostaną próbki gruntu NW 
i NU. W przypadku warstw o znacznej miąższości pobór próbek nastąpi nie rzadziej 
niż co 2 m. Próbki zostaną umieszczone w torebkach foliowych szczelnie zamkniętych. 
Na opakowaniu zostanie umieszczona data, nr otworu i głębokość poboru próbki. 
Następnie próbki zostaną przewiezione do laboratorium. 

Z terenu pobrane zostaną również 2 próby NNS z iłów odpowiadające klasie jakości 
1 lub 2 wg PN-EN-1997-2. Próbki zostaną pobrane za pomocą cienkościennych 
próbników o długości przynajmniej 45 cm. Pobrane próbki zostaną zabezpieczone 
przed zmianami wilgotności. 

 
Z uwagi na charakter projektowanych prac stwierdza się, że w związku z realizacją 

wierceń nie będą pobierane próbki geologiczne trwałego przechowywania. Wszystkie 
pobrane próbki do badań laboratoryjnych będą próbkami czasowego przechowywania. 
Sposób postępowania z nimi będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2017r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji 
geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075). 

Wiercenia będą wykonywane pod stałym nadzorem osoby uprawnionej. 

7.2. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne będą obejmować: 
a) wyznaczenie w terenie miejsc otworów wiertniczych 
b) niwelacje otworów wiertniczych 
c) lokalizację powykonawczą otworów wiertniczych oraz sondowań na mapie w skali 1 : 1000. 

7.3. Badania laboratoryjne 

Przewiduje się pobranie próbek gruntu do następujących badań laboratoryjnych: 

http://www.geotest.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002075


6 

 
GEOTEST Sp. z o.o. tel. 22 844 39 66 www.geotest.pl 

 

 

− z gruntów niespoistych – 12 prób do analizy granulometrycznej piasków 

− z gruntów spoistych oznaczone zostaną:  

− wilgotność naturalna wn; 

− granica plastyczności wP; 
− granica płynności wL

 

Na podstawie oznaczeń granic konsystencji oraz wilgotności naturalnej obliczony 
zostanie stopień plastyczności - IL, będący podstawą do określenia wartości 
pozostałych parametrów geotechnicznych. Badania stopnia plastyczności 
przewidziano dla wszystkich warstw gruntu występujących poniżej poziomu 
posadowienia fundamentów, po 3 oznaczenia dla każdej warstwy geotechnicznej. 
Pobranych zostanie około 12 prób gruntu. 

W celu określenia składu granulometrycznego gruntów spoistych wykonanych 
zostanie 5 analiz areometrycznych. 

Przewiduje się pobranie 2 prób wody gruntowej do analizy chemicznej wody na jej 
agresywność w stosunku do betonu.  

7.4. Prace dokumentacyjne 

W ramach prac dokumentacyjnych, zgodnie z § 19 i 21 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dn. 18 listopada 2016 r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, wykonana zostanie dokumentacja 
geologiczno - inżynierska. Dokumentacja w części tekstowej, będzie zawierać między 
innymi: 

-  charakterystykę budowy geologicznej na podstawie wykonanych wierceń 
-  charakterystykę geologiczno - inżynierską gruntów w strefie aktywnej podłoża   
   projektowanego obiektu 
-  zestawienie parametrów geotechnicznych dla warstw gruntów rodzimych 
-  charakterystykę warunków hydrogeologicznych 
-  zestawienie wyników badań składu chemicznego wody gruntowej 
-  wnioski dotyczące sposobu posadowienia budynku, ewentualnie technologii robót   

ziemnych i fundamentowych. 

W dokumentacji jako podstawowe załączniki graficzne załączone zostaną: 
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 
- mapy zgodne z rozporządzeniem 
- przekroje geologiczno – inżynierskie 
- wyniki sondowań gruntów. 

8. Harmonogram projektowanych prac geologicznych 

Prace terenowe rozpoczną się po 14 dniach od zgłoszenia właściwym organom 
zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych. Prace terenowe trwać 
będą około 14 dni, badania laboratoryjne – 10 dni, opracowanie dokumentacji - 10 dni. 

9. Wpływ robót geologicznych na obszary chronione 

Teren projektowanych badań znajduje się na obszarze otuliny Rezerwatu przyrody 
Morysin. Rezerwat Morysin znajduje się w odległości około 440 metrów na północny – 
wschód. W odległości około 150 metrów na południowy – zachód od terenu 
zlokalizowana jest otulina Rezerwatu przyrody Las Natoliński. Ze względu na charakter 
prowadzonych robót nie będą one miały wpływu na te obszary. 

http://www.geotest.pl/
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Najbliższy obszar specjalnej ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły położony 
jest w odległości około 2.15 km na wschód, a specjalny obszar ochrony Natura 2000 
Las Natoliński w odległości około 1.40 km na południowy – zachód. Ze względu na 
znaczną odległość projektowane roboty geologiczne nie będą miały wpływu na te 
obszary. 

10. Sposób prowadzenia prac terenowych 

Podczas prowadzenia robót terenowych bezwzględnie przestrzegane będą 
następujące zasady: 

− roboty prowadzone będą przez pracowników przeszkolonych w zakresie 
prawidłowego ich wykonywania, zaopatrzonych w odpowiednią odzież 
ochronną oraz jeżeli prace wykonywane będą w miejscach stwarzających 
ryzyko urazów głowy, także w hełmy ochronne. 

− miejsce wykonywania robót wiertniczych zabezpieczone zostanie przed 
możliwością wkroczenia na nie osób postronnych nie biorących udziału 
w pracach, 

− przy lokalizowaniu otworów uwzględniona zostanie infrastruktura terenu, w tym 
napotkane linie energetyczne a także podziemne uzbrojenie, w szczególności 
kable energetyczne i telefoniczne, rurociągi, kolektory sanitarne, 
zidentyfikowane na podstawie planów uzbrojenia i map powierzchni terenu 

− po zakończeniu prac otwory wiertnicze zlikwidowane zostaną starannie ubitym 
urobkiem, z zachowaniem, o ile to możliwe, pierwotnego profilu 

− projektowane prace nie będą mieć ujemnego wpływu na środowisko – w trakcie 
wiercenia nastąpi nieznaczna emisja hałasu i spalin nie będzie to jednak miało 
odczuwalnego wpływu na środowisko, prawidłowo prowadzone prace 
wiertnicze przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu nie powinny 
zanieczyszczać środowiska, w szczególności należy pamiętać 
o zabezpieczeniu sprzętu wiertniczego przed wyciekami paliw, olejów i smarów. 

 

 

mgr Joanna Sawicka 

styczeń 2020 

http://www.geotest.pl/
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Znak sprawy: oŚ-t l l-Geo.6540.9.2o2o.LUs

Warszawa, lŁ lutego 2O2Or,

DECYZA Nr 5L loŚl2o2o

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z2OL8 r,, poz,2096, z poźn. zm.), dalej k.p.a., art. 80 ust.1, ust. 6, art. ].6]. ust. 2 pkt 3 i art. 6

ust. 2 pkt 1- ustawy z dnia 9 czerwca ZOILr, Prawo geologiczne igórnicze (Dz. U. z2019 r., poz.868

zpóźn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2O02 r, o ustroju miasta stołecznego Warszawy

(Dz. U. z2O18 r., poz.l8t7| oraz § 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia

207L r, w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym

robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, zpóźn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego 28,0L.2O2O r., uzupetnionego 4.02.2020 r.,

I.zATWlERDZAM

projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej

geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia kubatur podziemnych w Pałacu w Wilanowie, na

dz. ew, nr t7/4,24lti24/4 z obrębu ].-05-52 oraz na dz. ew. nr 2l7 i 21 z obrębu 1-05-53, przy ulicy

S. Kostki Potockiego, na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

ll. Zakres robót i prac określony w projekcie obejmuje wykonanie:

1. 4 otworów badawczych do głębokości ],0 m,

2. 29 otworów badawczych do głębokości 15 m,

3. 17 otworów badawczych do głębokości 25 m,

4. 24 sondowań statycznych sondą CPT do głębokości 25 m,

5. badań laboratoryjnych próbek gruntów i wody podziemnej,

6. dokumentacji geo|ogiczno-inżynierskiej.

lll. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony, tj. do 31grudnia2025 r.

UzAsADNlENlE

lnwestor - Muzeum Patacu Króla Jana lll w Wilanowie (z siedzibą w Warszawie pod adresem:

ul. S. Kostki Potockiego, O2-511Warszawa), pismem złożonym 28,0L,2O2O r., uzupełnionym

4.02,2020 r., reprezentowany przez pełnomocnika - Joannę Sawicką, wystąpił do Prezydenta

m.st. Warszawy z wnioskiem o zatwierdzenie projektu robót geologicznych pt.: ,,Projekt robót

geologicznych na wykonanie dokumentacjigeologiczno-inżynierskiej ustalającej

geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia projektowanych kubatur podziemnych

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim, zachodnim i przedpolu

południowym Pałacu w Wilanowie", opracowanego w styczniu 2O2O r,

W myśl art, 80 ust.l, w związku z art, t61- ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekty

robót geologicznych dotyczące warunków posadawiania obiektów budowlanych, podlegają

zatwierdzeniu przez starostę działającego jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do'



właściwości administracji geologicznej. Zgodnie z art. 6 ust, 2 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne

i górnicze, ilekroć w przepisach ustawy mówi się o starostach, rozumie się przez to również

burmistrzów i prezydentów miast na prawach powiatu. Miasto stołeczne Warszawa jest gminą

mającąstatus miasta na prawach powiatu, zgodnie zart,1- ust. 1ustawyo ustroju miasta stołecznego

Warszawy. W związku z tym, organem właściwym do wydania niniejszej decyzjijest Prezydent

m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekt robót geologicznych zatwierdza

się na czas oznaczony.

Badany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projektowane

roboty geologiczne nie naruszają sposobu wykorzystywania nieruchomości ustalonego w,,Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy" zatwierdzonym

uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXlll2746/ż006 z dnia 10 października 2006 r,, zmienione

uchwałą nrL/L521,/2009 zdnia 26lutego 2Q09 r,, uzupełnione uchwatą nr LlV/163112009zdnia28

kwietnia 20O9 r., zmienione uchwałą nr XC|I/2689/2OLO z dnia7 października 2O1O r., uchwałą

nr LXl/I669l20I3 z dnia 11 lipca 2013 r., uchwałą nr XCll/2346l2OL4 z dnia 16 października 2OL4 r,

oraz uchwałą nr LXll/1667l2OI8 z dnia 1 marca 20L8 r., a zatem spełniają wymagania określone

w art.7 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne igórnicze.

Analiza przedłożonego projektu wykazała, że spełnia on wymagania określone w § ]., 5 i6
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów

robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji i pozwoliła

uznać wniosek Strony. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgodnie z art.87 ustawy

Prawo geologiczne i górnicze, przed przystąpieniem do realizacji projektu, jest zobowiązany zgłosić na

piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót, wymienionym

w ustawie organom, zamiar przystąpienia do wykonania robót objętych ww. projektem, oraz zgodnie

z art. 93 ust, 1 i 2 niniejszej ustawy przedłożyć wynikową dokumentację geologiczną w celu jej

zatwierdzenia.

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje w przypadku, gdy odpowiada ona wymaganiom

określonym w § 2, 19 i 2L rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2OL6 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacjigeologiczno-inżynierskiej (Dz. U, poz. 2033).

Niniejsza decyzja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych, na obszarze których

projektowane jest wykonanie robót geologicznych i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku

przestrzegania wymagań określonych przepisamiprawa, zwłaszcza Prawa geologicznego igórniczego

i Kodeksu cywilnego oraz w przepisach odrębnych,

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Warszawie, ul. Obozowa 57 ,01_-161 Warszawa, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy

(Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, adres

korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

oŚ-lll-Geo.654o.9.2o2o.Lus 2lg



r"_

Stosownie do art. !27a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się

prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia

oŚwiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z2OI9 r., poz.

1000 z późn, zm,) 23,0I.202O r. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, dzielnicy Śródmieście,

ul. Nowogrodzka 43,00-691 Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 21 1030 1508 0000 0005

5000 0070, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie niniejszej decyzji.

WARsZAWY

Otrzymują:

Joanna Sawicka - pełnomocnik lnwestora - Muzeum Pałacu Króla Jana lll w Wilanowie
adres do doręczeń:
Geotest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wita Stwosza 23, 02-661_ Warszawa
(wrazz 1egz. projektu i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych)
aa (wraz z'J,egz, projektu)

Do wiadomości:

].. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, OO-g2ż Warszawa /mos/kopiegeol
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-779 Warszawa /umwm/skrytka
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, ul. Wilcza 46,00-679 Warszawa

/WUG/oUGWARSZAWA
4. Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st, Warszawy

ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-316 Warszawa

1,.

2,
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WA,5152.30,11,2020,TP

DEcYzJA

Dżiała]ąc n. podstawie art, 89 pkt 2, art. 91 ust, 4 pkt 4, art, 6 ust.1 pkt 1, art, 6 ust, 1 pkt 3, art, 7
pkt 1, art, 36 ust, 1pkt 11 Ustawy ż dnla 23 llpca 2003 r, o ochronie zabytkóW iopiece nad

zabytkami (Dz, U. z 2o2o l_, paz, ż82), §7l ust, 1 i trst, 2 pkt 7,z,3,4 Rożporżądżenia Ministra
Kultury iDziedzictwa Narodowe8o z dnia 2 sierpnia 2018 l, W sprawie prowadzenia prac
kon5erwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku Wpisanym do
leje5tru zabytkóW albo na Listę skarbóW Dziedżictwa oraz robót budoWlanvch, badań
architektonicznych iinnych działań prży zabytku Wpisanym do rejestru żabytkóW, a także badań
archeo o8icżnych iposżukiwań zabytkÓW |Dz.|J. z2oI9 r-, poz.1721) orażart. 1o4ustawyzdnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjne8o (Dż. U_ z 2o2a r,, poz. 256) po
rożpatrzeniu Wniosku Muzeum Pałacu Króla ,]ana lll W Wilanowie, reprezentowanego prżeż Panią
Martę Gutweter, z dnia 03 ]ute8o 2020 r. (data Wpływu| 05,02.2020 r,), o Wydanie pozwolenia na
podjęcie działań na terenie wpisanyrn do rejestru zabytkóW polegających na prZeplowadżeniu
robót 8eoIo8icznych, na terenie dziatek nr ew- zf7 oraz2L z obrębu 1-o5-53 oraz dZiatek nr eW,

24lĄ oraz 77l4 z aŃ.1-05,52, położonych przy ul, stanisława Ko5tki Potockie8o W miej5cowosci
WARSZAWA, dzielnica Wilanów, Z okalizowany.h na terenie Wp]sanym do rejestru zabvtkóW
pod numerem A-639/1 obejmującym zalożenie urbanistyczne WianóW żgodnie ż decYzją z lipca
1955 roku oraż na terenie stanowiska archeologicznego ft AzP 58-67 /37, ujętego W gmlnnej

eWidencj] zabVtkóW,

olzekam:

, pozwolić Muzeum Pałacu Króla ]ana lll W Wilanowie na podjęcie dzialań pole8ających na
prżeprowadzeniu robót 8eologicznych, na ter,enje dżiałek na ew-2l7 olaż 2! ż obrębu 1-

05-53 oraz działek ff ew. 24f4 oraż L7 |4:|z obl., [o9-ą, położonych przy ul. stanisława
Kostki Poto€kieto W rńiejscowości lyARszAWA; dzleińiaa WilanóW, zlokalizowanych na

terenie Wpisanym do rejestru ZabytkÓW pod numereń A-639/1 obejnrującym żałożenie
Urbanistyczne WilanóW z8odnie z decyzją z lipca 1965 róku olaz na lerenie stanowiska
archeo]ogicznego ff AZP 58-67 /31, ujętegq W gTjrLrej ewidencji zabytkóW, zgodnie z
protramem podejmowania innych działań..: |19l&ióń robót geologicznych na Wykondnie
dokumentacji geoIogiczno inżynierskiej ustdlajqcej geologiczna-inżynierskje warunki
posodowienia projektowonych kub1tul podziemnych zIokolizowanych na dzjedzińcu
palacowym, folwarkach wschodnim, zachodnim i przedpalu poludniowym Po|ocu w
Wilanowje autolslwa mgr loanny sawickiej oraz mgr Patrycji sżewczyk, styczeń 2o2o,
staloWiącVrr 7a]ąCz-il do n nlej\że, oecv7ji,

: ')-,:ital
Ą|'.l,



ll, usta ić termin Ważności niniejsżego pozwolen]a do 30.o7.2020 r.

lll, określićWarunki konserwatorskie polegające na oboWiążku:

1.

2.

3,

1.

2.

ZaWjadomlenla MaZoWieckiego WojewÓdzk]ego Konserwatora o terminie podjęcia

określonych czynności zwiąZanych Z Wydanym poZWoleniem przynajmniej3 dni prżed

rozpoczęciem tych czynności,

zaWiadomienia MaZoWieckie8o WojeWÓdzkiego Konseawatora o żagrożeniach lub

nowych okolicznoŚciach ujaWnionych W trakcie prowadZenia Wskazanych W

pozwoleniu prac.

powiadomlenla Mazowieckjego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkóW iterrninie
rożpoczęcia i zakońcZenia prac,

4, prźerwania lobót budowlanych i zawiadomienia Mazowieakieto Wojewódżkie8o
Konserwatora zabytkóW w prżypadku natrafienia w trakcie lobót na pżedmioty, co
do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami (art, 32 i art. 33 cyt, ustawy
o ochronie zabytkóW i opiece nad zabytkamj),

uzasadnienie

Dnia 05,02,2019 r. do WojeWódżkiego Urzędu ochrony ZabytkóW W Warszaw]e Wpłynął

Wniosek Mużeum PałacL] Króla ]ana ]ll w WilanoWie reprezentowanej prżez pełnomocnika Panią

Martę Gutweter o Wydanie pożWolenia na prowadzenie prac terenie Wpisanym do rejestru

żabytkóW polegających na przeprowadzeniu badań geologicżnych, na terenie działek nr eW.2/7
oraż 21 z obrębu 1-05-53 oraz dziatek nr ew.2414 olaz L714 z obr. I-o5-52, położonych przy ul.

stanisława Ko§tki Potockiego W miejscowości WARszAWA, dżielnica WilanóW.

W trakcie analiży przedmjotowego Wni05ku Mazowiecki Wojewódzki Kon5e.Wator ZabytkóW

stwierdżił, co następujeI

planowana inwestycja przeznaczona jest do realizacji na terenie Wpisanym do rejestru

zabYtkóW pod numerem A 639/1 obejmującym żałożenie urbanistycżne WilanóW zgodnie z

decyzją z lipca 1965 roku oraz na telenie stanowiska archeologiazneto fi AzP 58-67l37,
ujętego W gminnej eWidencji zabytkóW,

W przypadku żabytkóW archeologicznych Wszelkie Zmiany W dotychcżasowym, uż}tkowaniU

teTenu oraż zWiązane ż nimi dzialania inWestycyjne, ingerujące W strukturę gruntu (pon]żej

Współczesnej Warstwy użytkowej) natrafiając na Zabfrkowe obiekty, nL5zczą ]e
bezpoWrotnie,



3, lnwestycja polegać będżie na Wykonaniu 50 otworóW Wiertn]czych ża pomocą Wiertnicy
mechanicznej od średn]cy 120 mm, odWierty Wykonywane będą ża pomocą rur oslonowych

- metodyka prac Wyklucza jakąkolWiek obserwację archeologjczną, Ponadto planowane jest

Wykonanie 24 sondowań statycznych cPT/cPTt],

Należy jednak pamiętać, iż nawet podczas tego typu prac n,]ożna natraflć na zabytki
ruchome. W związku z powyżsżym Mażowiecki Wojewódzki Konserwator ZabytkóW
przypomina/ że W prżypadku natrafienia W trakcie robót ziemnych na przedmioty, co do
których istnieje przypuszczen;e, że 5ą zabytkan,]i należy roboty przerwać ipowiadomić o

fakcie odkrycia tut, or8an (art, 3ż i alt,33 cyt. ustawy o ochronie zabytkóW i opiece nad

zabytkanri),

. Po żapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Wnioskodawcę oraz po analizie
dokurrentóW z8romadzonych W aTchiwum tutejszego Urżędu, należy Wskazać, iż planowane do
przeproWadzenla działania są dopu5zczalne ze stanoWiska konserwatorskie8o, MazoWiecki
Wojewódzki Konserwator ZabytkóW uznal jednocześnie, że moźna odstąpić od WarunkóW
konserwatorskich związanych z treścią art, 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie żabytkóW
i opiece nad żabytkami (Dz, U, ż 2020 l., poz. 282}, ,_ żWolnić inwestora Z obowiązku
prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycjl polegającej na
prżeprowadZeniu badań geolo8icżnych, na terenie działek nr ew.2l7 olaz 27 ż obrębu 1-05-53

oraż działek ff ew. 2414 olaz L7l4 z obr. 1-05-52, położonych prży ul. stanislawa Kostki
Potockieto W miej5coWości WARszAWĄ dżielni.a WilanóW.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono iak w sentencji.

poucżenie

1, Niniejsza decyżja nie zwalnia ż obowiązku użyskania uzgodnień W przypadku prżyszłych
planowanych inWestycji, W Z\łiązku z kolizją całe8o terenu WW. dżiałek z obszarem Wpisanym

do rejestru zabytkóW,

2. Jednocżeśnie Mazowiecki Wojewódzki Kon5erwator zabytkóW informuje, że w przypadku

natlafienia w trakaie robót ziemnych na przedmioty, co do których istnie.ie przypuszcżenie,

że są zabytkami naleźy roboty przerwać i powiadomić o fakcie odkry.ia Mazowie.kiego
Woj. Konserwatora zabytkóW (art. 32 i art. 33 cyt, ustawy o ochronie zabytkóW i opiece nad

zabytkami).

3, od niniejszej decyzji st.onie przyslu8uje, z8odnie z przepisem art, 129 § 1i§ 2 Kodeksu
postępowan]a administracyjnego, odWołanie do Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego,
które strona może Wnieść W terrninie 14 dni od dnia doręczenia niniejsżej decyzji, za
pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkóW, ul, Nowy Świat
18/20, 00-373 WarszaWa.

Ą. Zgodnie z ań.721a Kpa W trakcie biegu terminu do Wniesienia odwołania strona ma prawo do



zrzeczenia s;ę prawa do Wniesienia odWołania od decyzji Wobec organu administracji, który

Wydal decyzję, Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej ośWiadcżenia o

zrzeczeniu się prawa do Wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyżja

staje się ostateczna i prawomocna.

5, Postępowanie W sprawie Wydanego pozwolenia może zostać Wżnowione, a następnie

pozwolenie może zostać zmienione lUb cofnięte na podstawie art, 47 ustawy.

Jednocześnie na podstawie art, 261 KPA (Dz, U.2020 poz.256) Wzywam do uiszczenia opłaty W

WysokoŚci 82 zł za Wydanie pozwolenia.oraz 17 2l za pełnomocnictwo W terminie 14 dni od daty

otrzvmania ninieisżej decvzji,

+zał.1 Program podejńowania innychdziałań projekt robór3eólogicznych

ogayEcją
1.Pan MadaGutweter-pełnomócńkMUżeumPalacu]anal wWiLanowie

,, )} \,l,, t,- t ,||,:] ,,Nerot tk \\ )!.," t ,Ąi.]:ojoqji
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do umowy nr ………… /…./…../2020 

z dnia ………………………………… 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

 

 

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA *   

 

 

1. 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:   

                                                              

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  

 

E-mail: 

 

Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): 

 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY 

należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

   

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:             

                                                    

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

 

Tel:/ E-mail  
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Składając ofertę w postępowaniu, znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.:   

 

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno 

– inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na 

dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie”  przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia: [Kryterium nr 1 – C] za cenę całkowitą wynoszącą: 

 

za cenę ryczałtową (brutto)   ................................................................  zł            

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

w tym: 

 

netto …………………………………………………………..zł  

 

należny podatek VAT w kwocie …………………………….zł  

 

 [Kryterium nr 2 – D] 
 

l.p. Imię i nazwisko Opis doświadczenie geologa w dozorowaniu lub 

kierowaniu nad pracami geologicznym VI ust.1 pkt. 1.2. 

ppkt 2 1.2.3.1 SIWZ   

 

1.  

………………………… 

Opis doświadczenia: 

Doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu 

nad ………. (liczna prac) pracami geologicznymi 

tożsamymi z przedmiotem zamówienia 

 

Data:…………………. 

(od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) 

 

Nazwa Zamawiającego na rzecz którego zostały 

wykonane prace geologiczne: 

…………………………………. 

 

 

 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ dla niniejszego 

zamówienia.  

1) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 20 października 2020 r. w tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.  
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b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej do 20 października 2020 r.  

2. Akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do 

SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.  

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

ewentualnych wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.  

4. W cenie naszej oferty zostały zawarte wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości zamówienia w szczególności: koszt 

zatrudnienia personelu, koszt narzędzi, maszyn, sprzętu, ubezpieczenie, jak również zysk oraz wszelkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz pozostałe 

składniki cenotwórcze.   

5. Oświadczamy, że zaproponowane przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy stanowiące 

załącznik nr 5 do SIWZ, warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 

6. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom*: 

 

L.p. 
Określenie części zamówienia, które 

będą realizować podwykonawcy 
Nazwa firmy podwykonawcy  

1 
  

2 
  

 

*) Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

7. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku udzielenia 

nam zamówienia i realizacji usług przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, 

zgodnie z postanowieniami art. 647 z indeksem 1,  kodeksu cywilnego oraz zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Istotne postanowienia umowy 

zostały przez nas  zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.  

10. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej 

w naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego w 

formie pisemnej.    

11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

 *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 
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art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

12. Przystępując do udziału w postępowaniu o wartości mniejszej od kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1843 ze zm.) oświadczam, że: (należy zaznaczyć lub skreślić prawidłową odpowiedź):  

1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 

2)  wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 

……………………… objętej przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) 

będzie wynosiła ………………………… PLN. 

13. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  

       ………………………………….., niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne  

 i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

14. Oświadczam(y), że należę/nie należę do grupy małych/średnich*** przedsiębiorstw. 

***(należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź lub skreślić nieprawidłową odpowiedź ) 

WYJAŚNIENIE: 

Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników; 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 

euro. 

Średni przedsiębiorca, to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników; 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 

euro. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………….    

2)……………………………………….. 

Oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron. 

 

     

                            

.................................., dnia ...........................        ............................................................................ 
imię i nazwisko, podpis i ewentualnie pieczątka osoby 

uprawnionej (osób uprawnionych)  

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

 

Wykonawca: 

…………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………..…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie badań na podstawie  

Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, 

folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie”  przy ul. 

Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu 

zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

            

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

tel.:  (22) 544 27 00 

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do  reprezentacji) 

 Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie badań na podstawie  

Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, 

folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie”  przy ul. 

Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu 

zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
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oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: …………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy 

Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3c do SIWZ  

 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

tel.:  (22) 544 27 00 

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy * 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie badań na podstawie  

Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, 

folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie”  przy ul. 

Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu 

zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
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OŚWIADCZAMY 

 iż nie należymy do żadnej grupy kapitałowej* 

 iż nie należymy/należymy* do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.  2019 

r. poz. 369, 1571, 1667) z innymi wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez 

Zamawiającego, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843  ze zm.) na stronie internetowej, którzy w terminie złożyli 

oferty w postępowaniu . 

* niepotrzebne skreślić. 
UWAGA 1: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW 

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE. 

UWAGA 2: WYKONAWCA WRAZ ZE SKŁADANYM OŚWIADCZENIEM, MOŻE PRZEDSTAWIĆ 

DOWODY, ŻE POWIĄZANIA Z INNYM WYKONAWCĄ NIE PROWADZĄ DO ZAKŁÓCENIA 

KONKURENCJI W POSTĘPOWANIU. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

                                                                                                            (podpis) 



 
 

        Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

                                                                        

WYKAZ OSÓB 

 skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

 

dot.  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: 

Wykonanie badań na podstawie Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych 

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu 

południowym pałacu w Wilanowie”  przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 

Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

zgodnie z poniższym wykazem: 

  

Lp. Imię i nazwisko 

 

Opis posiadanych 

kwalifikacji o której 

mowa w rozdz. VI, 

ust. 1 pkt. 1.2. 

ppkt1.2.3.1 SIWZ 

Opis posiadanych 

kwalifikacji o 

której mowa w 

rozdz. VI, ust. 1 

pkt. 1.2. 

ppkt1.2.3.2 SIWZ 

Doświadczenie  

 

Podstawa 

dysponowa

nia 

  

 

1. ……………………………. 

Imię i nazwisko osoby o której 

mowa w rozdz. VI, ust. 1 pkt. 

1.2. ppkt1.2.3.1 SIWZ 

 Nie dotyczy    

2. ……………………………. 

Imię i nazwisko osoby o której 

mowa w rozdz. VI, ust. 1 pkt. 

1.2. ppkt. 1.2.3.2 SIWZ 

Nie dotyczy    

3…      

            

                             

 ..............................., dnia ...............................                    .......................................................... 

        imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy/ów          
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UMOWA    NR  ……/KA/MG/2020 

zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Warszawie 

(dalej jako „Umowa”) 

pomiędzy:  

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki 

Potockiego 10/16, 02 – 958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru RIK pod nr 39/95, Regon 010956038, NIP 

951 -00 54 – 672, reprezentowanym przez: 

1. Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2. Magdalenę Całkę – Z-cę Dyrektora, Głównego Księgowego  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą 

pod firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 

…………………,  

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której 

Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi 

KRS pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 

reprezentowanym przez: …………………… 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 

 

zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z póź.zm.), 

i na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Wykonanie badań na 

podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych 

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu 

południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 

Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony 

Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zwanej dalej łącznie „Przedmiotem 

umowy”. 

2. Zakres, o których mowa w ust. 1 zawarty został w następujących dokumentach:  

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, 

b) Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,  

c) „Projekcie robót geologicznych na  wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie 

Rozpoznanie warunków- wodnogruntowych dla projektowanych inwestycji budowlanych” 
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opracowanej przez Geotest Sp. z o.o.  styczeń 2020r.  stanowiący załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ,    

d) Decyzji Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawa z dnia 12 lutego 2020r. – załącznik nr 2 do 

OPZ  

e) Decyzji z dnia 04 marca 2020r. wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, załącznik nr 3 do OPZ, 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z powyższą dokumentacją i akceptuje ją w całości, uznając, 

iż jest ona prawidłowo sporządzona, wyczerpująca i kompletna z punktu widzenia potrzeb 

Zamawiającego i wymaganego przez niego zakresu oraz do wykonania Przedmiotu umowy 

3. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 2 oraz oferta Wykonawcy złożona w 

postępowaniu o zamówienie publiczne, w wyniku którego zawarto Umowę. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z dokumentami i otoczeniem 

oraz  stwierdził na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, posiadanych środków technicznych, 

zasad sztuki wraz z uwzględnieniem postanowień Umowy, że realizacja Przedmiotu umowy jest 

możliwa do wykonania przez Wykonawcę. 

5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w szczególności  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) tak, aby mogła stanowić podstawę przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełniać wymagania przepisów powołanej 

ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca będzie w 

szczególności obowiązany do przygotowania dokumentacji tak aby nie naruszała przepisów art. 29 i 

30 powołanej ustawy Pzp. W przypadku kiedy Wykonawca nie może sporządzić dokumentacji bez 

zastosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu o 

których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 powołanej ustawy Pzp, obowiązany jest sporządzić tabele równoważności zawierające co 

najmniej opis parametrów rozwiązań równoważnych. 

6. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady lub 

usterki, stosownie do postanowień Umowy.  

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną na podstawie badań dokumentację 

geologiczno-inżynierską 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF na 

nośniku danych a następnie przekaże Zamawiającemu  zatwierdzoną przez Biuro Ochrony 

Środowiska dokumentację geologiczno-inżynierską w 8 egz. w wersji papierowej + 3 egz. w wersji 

elektronicznej pliki PDF na nośniku danych. 

8. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający zawarł niniejszą Umowę polegając na umiejętnościach i 

wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich jego doświadczeniach. 

Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający 

zainteresowany jest wyłącznie osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez 

Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego wydania Zamawiającemu. 

Oznacza to w szczególności, że poszczególne części Przedmiotu umowy nie mają samodzielnie 

znaczenia dla Zamawiającego, a nieosiągnięcie przez Wykonawcę rezultatu w postaci kompletnego 

Przedmiotu umowy będzie równoznaczne z niewykonaniem niniejszej Umowy. 

9. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 22111  

10. Przedmiot umowy realizowany jest na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego nr 

15/ZP/2020. 

 

§ 2 

Terminy umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy 

w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 października 2020 r., przy czym Zamawiający 
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wymaga osiągnięcia w czasie realizacji Przedmiotu umowy terminów pośrednich, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany Etapami, z zachowaniem terminów wymaganych dla 

poszczególnych Etapów: 

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie 

badań laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu 

opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez BOŚ dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej do 20 października 2020 r.  

3. Etapy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca szczegółowo określi w Harmonogramie prac 

(zwany dalej „Harmonogramem”). Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram stanowi 

załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową oraz z: 

a) dokumentami stanowiącymi załącznik nr  1 do  Umowy; 

b) przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

stosowanymi do prac budowlanych,, prowadzenia badań geologiczno - inżynierskich oraz 

wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót oraz zasadami BHP i 

ppoż. w rejonach wykonywanych prac. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu umowy jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Harmonogram o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy,  z podziałem na etapy 

odpowiadające poszczególnym obszarom opracowania na terenie Muzeum, w którym opisze rodzaj 

pojazdów oraz sprzętu, jakie zamierza wykorzystać do realizacji Przedmiotu umowy, oraz sposób i 

technikę wygrodzenia zajmowanego terenu. 

3. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania Przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób 

trzecich; 

b)  zachowania w czasie wykonywania prac warunków BHP i P.POŻ, zgodnie z zasadami 

organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku stanowiącymi załącznik nr 3 do 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu umowy przekazać 

Zamawiającemu listę Personelu zaangażowanego w realizację Przedmiotu umowy (lista Personelu 

będzie stanowiła załącznik nr 4 do Umowy) i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić 

identyfikację tego Personelu (np. poprzez odpowiednie identyfikatory, kamizelki ze wskazaniem 

firmy, z ramienia której wykonuje dana osoba prace). Niedopełnienie powyższego obowiązku może 

skutkować wstrzymaniem do czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel 

Wykonawcy. 

5. Wydanie oraz odbiór terenu na którym będą prowadzone badania geologiczne każdorazowo 

odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §5 Umowy na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą stan 

techniczny przedmiotowego terenu. Wydanie oraz odbiór terenu odbędzie się na wniosek 

Wykonawcy. Odbiór terenu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia badań 

geologicznych.  

6. Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu realizacji prac w/na terenie w terminie określanym w 

Harmonogramie, zgodnie z Przedmiotem umowy uporządkuje teren podlegający ingerencji wraz z 

przylegającym otoczeniem i doprowadzi je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania 

powyższych obowiązków Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich prac 

porządkowych, wywozu i utylizacji odpadów oraz rekultywacji terenu. 



 

 

 

 

4 

 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby i/lub podwykonawcy, które w jego imieniu wykonywały będą 

poszczególne czynności objęte niniejszą Umową, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 

w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby i/lub podwykonawcy, które/którzy w imieniu 

Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały w miejscu realizacji prac, będą posiadały stosowne 

przeszkolenia w zakresie BHP, uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych 

obowiązków. 

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu umowy; 

b) informować Wykonawcę o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek  

z realizacją Przedmiotu umowy; 

c) dokonywać odbiorów zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę Przedmiotu 

umowy; 

d) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy zaplecze do realizacji prac dokumentacyjnych i naukowych, z 

dostępem do mediów od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktur będzie odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego lub Protokół 

Odbioru Końcowego, po zakończeniu danego Etapu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z 

Harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do segregowania i ponoszenia kosztów wywozu i utylizacji wszelkich 

odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy na udostępnianym przez 

Zamawiającego terenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w miejscu wykonywania prac, a także 

bezpośrednio po ich zakończeniu. W przypadku nie wykonania powyższych obowiązków, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich prac porządkowych. 

 

§ 5 

Reprezentacja stron 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia: 

Kierownika zespołu prac geologicznych w osobie: ………………. 

2. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania Przedmiotu umowy ze strony Muzeum jest Marta 

Gutweter i/lub Wojciech Bagiński. 

 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z najwyższą starannością.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu Przedmiotu umowy osób o 

odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu Przedmiotu umowy objętego 

Umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, 

przez osoby wskazane w §3 ust. 4 Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, na inne, posiadające co najmniej taką samą wiedzę, 

kwalifikacje i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy 

pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego  na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania Umowy i 

uzyskać dla nich akceptację Zamawiającego. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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a) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza badawczego i socjalnego jeżeli 

zajdzie taka potrzeba; 

b) we własnym zakresie i na własny koszt przygotowania właściwej ilość dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej w celu przekazania do Biura Ochrony Środowiska oraz dla 

Zamawiającego; 

c) zapewnienie i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowych; zapewnienie bezpiecznego wydzielenia dla osób postronnych  miejsca 

wykonania prac geologicznych zgodnie z Harmonogramem § 3 ust.2;  

d) zapewnienie dozoru swojego mienia na obszarze objętym pracami geologicznymi i w 

pomieszczeniach wyznaczonych do prowadzenia prac pozaterenowych; 

e) utrzymanie obszaru prac badawczych i terenu przyległego w należytym porządku, a w 

szczególności właściwe składowanie ruchomego materiału geologiczno-inżynierskiego, 

wszelkich urządzeń pomocniczych, usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

f) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - 

Wykonawca traktowany będzie jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt. 

3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 

r. poz. 150, 284, 322).  

g) usunięcie braków, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Biura Ochrony Środowiska w 

terminie wskazanym przez Biuro Ochrony Środowiska w złożonej przez Wykonawcę do Biura 

Ochrony Środowiska dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia braków, wad 

oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Biura Ochrony Środowiska do dokumentacji na własny 

koszt i ryzyko. Nieusunięcie braków, wad lub niewprowadzenie uwag i zaleceń Biura Ochrony 

Środowiska do dokumentacji w zakreślonym terminie może stanowić podstawę do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych na podstawie § 14 ust. 2 Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren badań 

geologicznych, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych prac oraz innych 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Przedmiotu umowy 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w trakcie prowadzenia badań geologicznych Muzeum 

będzie czynne i otwarte dla zwiedzających i po przejęciu terenu podlegającego badaniom 

geologicznym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy oraz 

za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca 

każdorazowo przed końcem każdego dnia roboczego obszar badań geologicznych oraz teren 

przyległy pozostawi w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym z uwagi na ruch turystyczny. 

 

§ 7 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłoży dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy 

na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt  tysięcy). Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 

50.000,00 zł w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania starej 

polisy przedłoży nowy dokument pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy lub 

odstąpienia od Umowy (według wyboru Zamawiającego). 

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, o którym mowa w ust. 1, winno obejmować również 

szkody wyrządzone przez Podwykonawcę/Podwykonawców. 

3. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego niezawierającego uwag, ryzyko przypadkowej 

utraty, zniszczenia, uszkodzenia mienia Zamawiającego, ponosi Wykonawca.  

 

§ 8 
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Udział podwykonawców 

1. Wykonawca jest uprawniony, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie do: 

1) powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom), 

2) rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę (podwykonawców). 

2. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca jest obowiązany: 

1) wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w odpowiednich postanowieniach SIWZ w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą 

Umowę, 

2) przedstawić Zamawiającemu wszystkie oświadczenia podwykonawców (lub inne dowody w 

formie pisemnej) potwierdzające zapłatę  przez Wykonawcę należnego podwykonawcom 

wynagrodzenia za wykonane usługi do dnia dokonania zmiany podwykonawcy. 

3. Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców w szczególności wysokość wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom nie może przewyższać wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

działania lub zaniechania własne. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

określonej w Formularzu oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: ……….   zł (słownie: ……….) netto + 

podatek  VAT w wysokości zł: ………. zł  (słownie: ………….), co daje kwotę brutto …….. zł 

(słownie: ……………….). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacone będzie w częściach:  

a) I część w wysokości do ………………… zł brutto (słownie złotych: ……………….) (kwota 

stanowiąca do 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 w formie wynagrodzenia 

częściowego za zakończenie ETAPU I;  

b) II część w wysokości do …………………. brutto (słownie złotych: ……………….) (kwota 

stanowiąca do 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 w formie wynagrodzenia 

częściowego za zakończenie ETAPU II;  

4. Część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 lit. a) zostanie wypłacona Wykonawcy po 

dokonaniu Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy stwierdzającego prawidłowość, 

bezusterkowość i niewadliwość wykonania tej części Przedmiotu umowy.  

5. Część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 lit. b), zostanie wypłacona Wykonawcy po 

wykonaniu kompletnego Przedmiotu umowy, ale nie wcześniej niż po dokonaniu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy stwierdzającego prawidłowość, bezusterkowość i 

niewadliwość wykonania Przedmiotu umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktur opiewających na kwoty wskazane w ust. 3 będzie odpowiednio: 

Protokół Odbioru Częściowego i Końcowy Protokół Odbioru podpisany przez obydwie Strony, 

z zastrzeżeniem zapisów ust. 4-5 niniejszego paragrafu.  

7. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji Przedmiotu umowy. 

8. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu 

umowy, w tym koszty materiałów, wyrobów, urządzeń, analiz itp., a także te, które są niezbędne 

do prawidłowego wykonania Umowy. 

9. Strony zgodnie ustalają, że załącznikiem do faktur Wykonawcy będą oświadczenia 

podwykonawców (jeżeli wystąpią)  potwierdzające, że wszelkie należności z tytułu 

wykonywanych przez podwykonawcę zostały przez Wykonawcę zapłacone. W przypadku braku 
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takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy do czasu przedstawienia ww. oświadczeń lub zatrzymania odpowiedniej części 

wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń podwykonawców. 

10. Zapłata danej części wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3 należnego Wykonawcy nastąpi nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

11. Na fakturze Wykonawca zobligowany jest umieścić klauzulę „kurator zadania Marta Gutweter i 

Wojciech Bagiński” 

12. Nabywcą Przedmiotu umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

13. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionej 

stawki tego podatku. 

15. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

Odbiory 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego  drogą elektroniczną, żądając zwrotnego 

potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o gotowości do odbioru: 

a) Częściowego Przedmiotu umowy, 

b) Końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Do zawiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, winny być załączone: 

a) w przypadku Odbioru Częściowego Przedmiotu umowy poszczególnych części Etapu I: 

(i) oświadczenie Podwykonawców (jeżeli wystąpią) o otrzymaniu od Wykonawcy całości 

wynagrodzenia za wykonane usługi (jeżeli dotyczy); 

(ii) dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej w wymaganej przez Zamawiającego ilości egzemplarzy. 

b) w przypadku Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy Etapu II: 

(iii) oświadczenie Podwykonawców (jeżeli wystąpią) o otrzymaniu od Wykonawcy całości 

wynagrodzenia za wykonane usługi (jeżeli dotyczy); 

(iv) dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zaakceptowanej przez Biuro Ochrony 

Środowiska dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w wymaganej przez Zamawiającego 

ilości egzemplarzy. 

3. Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy jest ukończenie 

wszystkich prac objętych Umową. 

4. Wymagane jest aby w odbiorach i odbiorze końcowym uczestniczyła osoba kierująca badaniami 

geologicznymi. 

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentacji, o której mowa w ust. 

2 lit. a), zostanie dokonana ocena wykonanych prac i ich odbiór, co zostanie potwierdzone 

Protokołem Odbioru Częściowego. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanych prac w 

ramach ETAPU I, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad oraz wprowadzenia uwag i 

zaleceń Kuratora zadnia na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym 

paragrafie. 

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentacji , o której mowa w 

ust. 2 lit. b), zostanie dokonana ocena wykonanych prac i ich odbiór, co zostanie potwierdzone 

Protokołem Odbioru Końcowego. 

8. Końcowy Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru. 

Warunkiem przystąpienia przez Kuratora zadania do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest 

przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 
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geologiczno – inżynierskiej w 8 egz. w wersji papierowej + 3 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF 

na nośniku danych. 

 

§ 11 

Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Muzeum rękojmi na wytworzoną w ramach realizacji Przedmiotu umowy 

dokumentację dalej jako „Utwory” na okres 24 miesięcy.  

2. Dokument rękojmi stanowi załącznik nr 6 do Umowy.   

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zgłoszenia 

Zamawiającego; 

b) usunięcia wad w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 2, 

chyba, że ze względu na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie lub nie usunie jej w 

terminie, Zamawiający będzie miał prawo według swego wyboru: 

a) usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości części prac objętych 

Przedmiotem umowy. 

5. Rękojmią objęte są wszystkie prace wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to czy zostały 

wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy 

wykonywaniu Przedmiotu umowy. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 

terminie 10 dni kalendarzowych o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

b) zmianie osób reprezentujących firmę, 

c) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

d) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

e) ogłoszeniu likwidacji, 

f) zawieszeniu działalności. 

 

§12 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

do Utworów opracowanych w ramach niniejszej Umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia wskazanego w §9 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworów powstałych i 

dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu Przedmiotu umowy („Utwory”) 

oraz prawa własności egzemplarzy poszczególnych elementów tych Utworów, co nastąpi 

bezwarunkowo z chwilą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego za Przedmiot umowy. 

Zamawiający  nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów z chwilą określoną w niniejszym 

ustępie  do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą na wszelkich 

polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej: 

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

4) publiczne wykonanie, 

5) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, 

6) wystawianie, 



 

 

 

 

9 

 

7) wyświetlanie, 

8) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii)  

za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

9) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) 

 za pośrednictwem satelity, 

10) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Utworu m. in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 

3. Prawo do eksploatacji na polach określonych w ust. 2 odnosi się również do eksploatacji Utworu w 

połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach, w postaci pierwotnej bądź 

opracowania, w całości bądź w części. 

4. Prawa przenoszone zgodnie z niniejszym paragrafem obejmują prawo do dokonywania zmian i 

przetworzenia Utworów oraz  wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich wobec Utworów. Wykonawca zachowuje prawa autorskie w zakresie umożliwiającym 

wykorzystanie Przedmiotu umowy  na wszelkich polach eksploatacji w celach promocyjnych 

Wykonawcy po uprzednim, każdorazowym otrzymaniu zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w 

wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia, określonego w §9 ust. 2 Umowy, tj. w kwocie 

……………………………..zł w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.). Wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, 

bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania uprzedniej akceptacji postanowień gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na 

następujących zasadach: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego – bez zastrzeżeń; 

b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

4. W przypadku przesunięcia terminu ukończenia Przedmiotu umowy i przedłużenia okresu rękojmi, 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy również będzie odpowiednio przedłużone.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak 

również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub 

innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. 

6. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.  

 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu danej części Przedmiotu umowy , w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
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umownego netto  wskazanego w §9 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w Harmonogramie; 

b) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

netto wskazanego w §9 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 

terminu określonego w §2 ust. 2 Umowy; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §9 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §9 ust. 2 

Umowy; 

e) w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §9 ust. 2 umowy za każdy 

dzień opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie z § 18 ust. 7 

odrębnie za każdą nie przekazaną klauzulę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w §13 Umowy. 

5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu 

wzajemnych zobowiązań lub roszczeń. 

 

§ 15 

Zmiana Umowy 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem 

nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 

1) w przypadku stwierdzenia odmiennych od przyjętej w przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji,  warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów, w wyniku czego koniecznym jest wstrzymanie 

realizacji Przedmiotu umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile dni 

Wykonawca doznawał przeszkód w wykonywaniu  Projektu; 

2) gdy możliwość realizacji Przedmiotu umowy  zostanie wstrzymana ze względu na działania 

organów administracji; 

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało wstrzymanie Przedmiotu umowy 

ze względu na ww. okoliczności 

3) gdy nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji na 

podstawie której realizowany jest Przedmiot umowy. Termin wykonania może być przesunięty o 

tyle dni, przez ile Wykonawca doznawał przeszkód w wykonaniu Przedmiotu umowy ze względu 

na wprowadzanie zmian w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; 

4) gdy nastąpi konieczność przerwania realizacji Przedmiotu umowy w przypadku natrafienia w 

trakcie prowadzenia prac wiertniczych i sondowań na przedmioty co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  z 2020 r. poz. 282) 

5) w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych czynności 

nieobjętych Przedmiotem umowy, jeżeli stały się niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy 

objętych pierwotną umową i zachodzą łącznie przesłanki: zmiana Wykonawcy nie może zostać 

dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność 

lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 
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6) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

7) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w następnych 

poniższych ustępach. 

3. Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu rzeczowego jest możliwa w następujących 

przypadkach: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, metod 

ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych umożliwiających 

uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

b) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

4. Zmiana organizacji spełniania świadczenia tj.: zmiana treści dokumentów przedstawianych 

wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy; 

5. Zmiana stawki podatku VAT, tj. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT 

o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku 

ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

6. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 

Wykonawcę. 

7. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w SIWZ.  

8. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrą aneks. 

 

§ 16 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie 

od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień, 

d) gdy istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 

Przedmiotu umowy w umówionym terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy i/lub 

Harmonogramie,  

e) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy z rażącym naruszeniem obowiązujących 

przepisów lub wymagań technicznych, decyzji, , programu badań, postanowień i decyzji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaleceń Zamawiającego i pomimo 

wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń złożonego na piśmie, nie respektuje ich. 

f) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

wymaganej staranności, 

g) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno 

zostać złożone w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 

stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące 
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obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace z zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,  

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu badań geologiczno-

inżynierskich i zaplecza urządzenia i narzędzia przez niego dostarczone lub wniesione.  

 

§ 17 

Solidarna odpowiedzialność 

Jeżeli Wykonawcę stanowią podmioty związane umową konsorcjum to:  

1) podmioty wchodzące w jego skład będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy;  

2) podmioty wchodzące w jego skład powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym 

(liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę; w 

szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład konsorcjum udzielą pisemnego 

pełnomocnictwa do przyjmowania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy, pochodzących od 

Zamawiającego, a których potrzeba złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z 

zawarciem i wykonaniem Umowy, a ponadto z treści pełnomocnictwa wynikać będzie wyraźne 

upoważnienie partnera wiodącego (lidera) do przyjęcia od Zamawiającego oświadczenia woli lub 

wiedzy, nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne oraz  

3) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy 

regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu 

Umowy;  

4) Partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów;  

5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą uprawnione wobec Zamawiającego w ten sposób, że 

Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie 

któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 

wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (solidarność wierzycieli).  

 

§ 18 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie innej osobie lub innemu podmiotowi Umowy  

lub jego części, za jego działanie i/lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby i/lub podwykonawcy, które w jego imieniu wykonywały będą 

poszczególne czynności objęte niniejszą Umową, posiadać będą stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

oświadczeń lub dokumentów dot. osób i/lub podwykonawców w zakresie posiadania stosowych 

kwalifikacji i uprawnień na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rafy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: 

„RODO”) danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby reprezentujące 

Wykonawcę, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań 

wynikających z Umowy.  

5. Wykonawca udostępnia niniejszym  dane osobowe  osób wskazanych w ust. 4 w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 5 powyżej 

wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w 
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szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub 

z nią związanych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 

wobec osób o których mowa w ust. 4 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje 

wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych 

stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych 

klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§ 19 

Siła Wyższa 

1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 

ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, 

kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę  z powodu niedopełnienia obowiązków 

Umownych. 

3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron 

i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 

stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie ograniczenia związane z kwarantanną, embarga, 

rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Umowy. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, 

w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje 

zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z Umowy. 

 

§ 20 

Prawo 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową ma zastosowanie prawo polskie, a w szczególności 

przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawa o ochronie zabytków, ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 21 

Spory 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia 

wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie 

rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

§ 22 

Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające  

z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem,  

a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy 

wymagają formy pisemnej. 
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2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Kuratorem zadania 

powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie  

Adres:      St. Kostki Potockiego 10/16, 02 – 958 Warszawa  

Telefon:      22 5442 700 

e-mail:      muzeum@muzeum-wilanow.pl 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

                                       …………………. 

Adres:      …………………….  

Telefon:      …………………. 

e-mail:      …………………….. 

4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 23 

Ilość egzemplarzy 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Wykaz załączników do Umowy: 

a) Załącznik nr 1– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

- Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 

- Dokumentacja „Projekt robót geologicznych na  wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych 

na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym 

pałacu w Wilanowie Rozpoznanie warunków- wodnogruntowych dla projektowanych 

inwestycji budowlanych” opracowanej przez Geotest Sp. z o.o.  styczeń 2020r. – załącznik nr 1 

do OPZ 

- Decyzja Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawa z dnia 12 lutego 2020r – załącznik nr 2 do 

OPZ 

- Decyzja z dnia 04 marca 2020r. wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków – załącznik nr 3 do OPZ, 

b) Załącznik nr 2 – Formularz Oferty Wykonawcy, 

c) Załącznik nr 3 –Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 

 

d) Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

e) Załącznik nr 5 – Harmonogram prac, 

f) Załącznik nr 6 – Dokument rękojmi 

g) Załącznik nr 7 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 

 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
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Załącznik  nr 3 do umowy  nr .......KA/MG/2020  

      z dn. ............................2020r. 

Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 

 

 

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy na terenie Muzeum.  

2. Przedmiot umowy realizowane będzie na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i 

zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie  przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego10/16, 02-958 Warszawa (prace wiertnicze i sondowania oraz prace geodezyjne) 

oraz w miejscu określonym przez Wykonawcę (badania laboratoryjne oraz przygotowanie 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej). 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu zniszczenia, 

uszkodzenia lub zaginięcia powierzonego mu majątku Muzeum, w tym zwłaszcza muzealiów 

oraz odpowiedzialność z tytułu utraty przez nie ich wartości zabytkowej na skutek 

uszkodzenia lub zniszczenia. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego przepisów BHP 

oraz ppoż. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad korzystania z 

infrastruktury na terenie Zamawiającego.  

6. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia 

Zamawiającego oraz za spowodowanie w nim ubytku bez względu na przyczynę, w tym 

ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. 

7. W razie utraty lub zniszczenia mienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 

pokrycia straty w kwocie odpowiadającej wartości tego mienia. 

8. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego Wykonawca  zobowiązuje się do 

natychmiastowego zawiadomienia o tym Zamawiającego o okolicznościach i zakresie 

uszkodzenia oraz zobowiązuje się do udokumentowania uszkodzeń mienia Zamawiającego. 

9. Kwotę odszkodowania odpowiadającego wartości mienia Zamawiającego, Wykonawca 

wypłaci  Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub jego zniszczenia. 

10. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego Wykonawca  zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów związanych z jego konserwacją, na podstawie programu konserwatorskiego 

przedstawionego przez Zamawiającego . 

11. Wykonawca dokona płatności, o której mowa w ust.  10 , w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury. Płatność należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany przez 

Zamawiającego . 

12. W razie nie uregulowania przez Wykonawcę  należności, o której mowa w ust. 8 i/lub 10, 

Zamawiający  jest uprawniony do dokonania potrącenia  kwot wskazanych w ust. 8 i/lub 10 z 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §9 ust. 2 Umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr………KA/MG/2020 

    z dn. …………..2020r. 

 

Harmonogram prac 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr………KA/MG/2020 

z dn. …………..2020r. 

 

Dokument  rękojmi 

 

Wykonawca gwarantuje właściwe wykonanie Przedmiotu umowy objętego Umową nr ……………… 

z dn. ………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w §1 i załączniku nr 1 do Umowy.  

 

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja i wszelkie inne opracowania sporządzone przez 

Wykonawcę,  zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

 

1. Rękojmia niniejsza udzielana jest na okres kolejnych 24 miesięcy i rozpoczyna się od dnia 

następującego po dniu ……………………….. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania 

poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania usługi opisanych 

w Umowie 

3. Usuwania wad we własnych działaniach i sporządzonych dokumentach, w tym do:  

1) Uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów sporządzonych przez siebie w 

ramach realizacji Umowy,  

2) Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, poprzez 

uzupełnienie Zamawiającemu  dokumentu, sporządzenie nowego dokumentu lub złożenie 

wyjaśnień w zakresie treści dokumentu. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zgłoszenia 

Zamawiającego ; 

2) usunięcia wad w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego chyba, że ze względu 

na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie lub nie usunie jej w terminie, 

Zamawiający będzie miał prawo według swego wyboru: 

1) usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a 

poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę; 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości części prac objętych 

Przedmiotem umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z rękojmi także po upływie terminu rękojmi, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

7. Zgłoszenie wady będzie następowało w formie elektronicznej na adres: ………….   

 

 

 

………………………..…………… 

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)  
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Załącznik nr 7 do Umowy nr………KA/MG/2020 

z dn. …………..2020r. 

 

 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom 

oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 

publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania 

związanego z zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odniesieniu 

do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 

pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 

 

Okres przechowywania danych  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres 

do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z 

Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 
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Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak 

podania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych 

i przekazanie ich celem przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem 

Umowy, a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych 

byłaby niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom oraz 

osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 

publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania 

związanego z zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843), w odniesieniu 

do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 

Okres przechowywania danych  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres 

do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z 

Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

Informacja o wymogu podania danych 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl


 
 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 
 

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania 

wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych i 

przekazanie ich celem przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem 

Umowy, a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych 

byłaby niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie badań geologicznych ustalających geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia 

projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach 

wschodnim, zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

Ja: 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, 

członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.1)) 

Działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Podmiotu) 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa)  

do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą: 

 

„………………………………………” (nr referencyjny: ………………………..) 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

  (podpis*, miejscowość, data) 

 

 

 

*Czytelny podpis(y) lub nieczytelny podpis wraz z pieczęcią(ami) imienną(ymi) osoby(osób) umocowanej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 

                                                           
1 wybrać właściwe 
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a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), lub 

b) pełnomocnictwem 
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