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ISTOTNE POSTANOWIENIA  
 

DO UMOWY O WYKONASTWO CERTYFIKACJI BUDYNKU  
 
   Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie certyfikacji w systemie „Zielonych budynków„ BREEAM dla projektowanej 
Inwestycji obejmujące kompleksowe doradztwo (wraz z wyznaczeniem obowiązkowej funkcji asesora) i wsparcie 
Zamawiającego oraz dostarczenie certyfikatu na wyznaczonym poziomie dla planowanego budynku. 
Szczegółowy zakres prac zostanie określony w Umowie.  
Realizacja Przedmiotu Umowy będzie następować etapowo, według poniższego schematu („Etapy"): 
a. Etap 1 „Ocena wstępna”, tj.: 

i. analiza zgodności inwestycji z wymaganiami systemu; 
ii. raport podsumowujący; 
iii. omówienie procesu certyfikacji dla Inwestora oraz pracowni projektowej; 
w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy 

b. Etap 2 „Projektowanie”, tj.: 
i. zarejestrowanie projektu; 
ii. dostarczenie Zamawiającemu raportu zawierającego opis działań niezbędnych dla osiągnięcia 

przez Inwestycję zakładanej certyfikacji, łącznie z szacowanymi dodatkowymi kosztami 
poszczególnych działań, koniecznymi do poniesienia przez Zamawiającego; 

iii. dostarczenie Zamawiającemu oraz pracowni projektowej szczegółowych wytycznych oraz 
zestawień wymaganych dokumentów, dowodów oraz usług, które powinny być zebrane w celu 
udokumentowania wymagań sytemu certyfikacji; 

iv. przygotowanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich potrzebnych dla uzyskania lepszego 
wyniku certyfikacji analiz i opracowań; 

v. aktywne działanie w zakresie zwiększenia poprawy wyniku certyfikacji; 
vi. zebranie potrzebnej dokumentacji od zespołu projektowego, zapoznanie się z nią, złożenie 

wniosków w zakresie niezbędnych zmian projektowych oraz monitorowanie postępu prac; 
vii. warsztaty dla przedstawicieli Inwestora i przedstawicieli zespołu projektowego; 
viii. udział w spotkaniach z przedstawicielami Inwestora i przedstawicielami zespołu projektowego; 
ix. przedstawienie wykonanych zmian w projekcie; 
x. przygotowanie raportu z certyfikacji i przesłanie raportu do organizacji certyfikującej w celu 

weryfikacji, przy czym Wykonawca jest również zobowiązany do zapewnienia tłumaczeń 
niezbędnych dokumentów przedstawianych do w/w organizacji; 

xi. przygotowanie wytycznych dla Wykonawcy/-ów Budowlanych wynikających z sytemu certyfikacji ; 
xii. sfinalizowanie certyfikacji wstępnej skutkującej przyznaniem Inwestycji wstępnego certyfikatu 
w terminie do końca III kwartału 2021r. (planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
 budowę) 

c. Etap 3„Wykonawstwo”, tj.: 
i. sprawdzenie zgodności zrealizowanej inwestycji z dokumentacją projektową; 
ii. skompletowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej; 
iii. odpowiednio częste wizyty na terenie budowy podczas budowy oraz na zakończonym obiekcie; 
iv. przygotowanie raportu końcowego z certyfikacji i przesłanie raportu do organizacji certyfikującej 

w celu weryfikacji, przy czym Wykonawca jest również zobowiązany do zapewnienia tłumaczeń 
niezbędnych dokumentów przedstawianych do w/w organizacji – etap Construction Review; 

v. zapłata wynagrodzenia należnego asesorom; 
vi. sfinalizowanie certyfikacji skutkującej przyznaniem Inwestycji końcowego certyfikatu; 

w terminie do końca I kwartału 2023r. (planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie) 

Powyżej założone terminy mogą ulec zmianie z uwagi na faktyczne daty, w których uzyskane zostaną: decyzja o 
pozwoleniu na budowę i/lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku biurowo – usługowego. 
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 Terminy realizacji Etapów 
Realizacja każdego z Etapów rozpocznie się jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego („Zlecenie"). 
Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności dotyczące danego Etapu w terminie uzgodnionym pomiędzy 
Stronami. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się zapłaty Wynagrodzenia za dany Etap w przypadku, 
gdyby Wykonawca rozpoczął ich wykonywanie pomimo braku Zlecenia. Zamawiający może zlecić Wykonawcy 
Rozpoczęcie Etapu, za jego zgodą, pomimo faktu, iż część prac w ramach wcześniejszego Etapu nie została jeszcze 
ukończona. 
 

Umowa będzie przewidywać, iż Zamawiający może w każdym czasie zawiesić prace nad Inwestycją oraz będzie 
zawierać oświadczenie, że Wykonawca akceptuje, iż Zamawiający może nie zlecić Wykonawcy rozpoczęcia 
realizacji Etapu 2 i 3.  
Ponadto Umowa będzie przewidywać, iż przez cały okres trwania Umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo, na każdym etapie realizacji Umowy (w trakcie realizacji któregokolwiek z Etapów), odstąpienia od Umowy 
bez podawania przyczyny w całości albo w części obejmującej którykolwiek Etap.  
W przypadku, gdy Zamawiający zawiesi prace nad Projektem na okres dłuższy niż: 
 

w okresie do zakończenia Etapu 2 — 12 miesięcy oraz 
w okresie po zakończeniu Etapu 2 — 24 miesiące, Wykonawca może 
odstąpić od umowy z winy Zamawiającego. 
Wydłużenie okresu oczekiwania na procedury administracyjne w stosunku do terminów obowiązujących 
uprawnia Wykonawcę do przesunięcia terminu przekazania certyfikatu o okres tego opóźnienia o ile opóźnienie 
to nie wynika z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów). 

Wynagrodzenie i terminy płatności Wynagrodzenia 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia za poszczególne części procesu certyfikacji, 
według poniższych zasad: 
 

a) • % Wynagrodzenia — po otrzymaniu przez Zamawiającego bez uwag raportu z analizą 
Inwestycji tj. części certyfikacji odpowiadającej Etapowi 1: „Ocena wstępna”; 

b) • % Wynagrodzenia— po rejestracji Inwestycji tj. części certyfikacji odpowiadającej 
 Etapowi 2: Projektowanie”; 

c) • % Wynagrodzenia — po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania 
oceny (design review);  

d) • % Wynagrodzenia— po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą (design 
review acceptance); 

e) • % Wynagrodzenia —po przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkoleń dla wykonawców 
budowlanych tj. części certyfikacji odpowiadającej Etapowi 3: „Wykonawstwo”; 

f) • % Wynagrodzenia —po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania 
oceny (construction review); 

g) • % Wynagrodzenia —po otrzymaniu certyfikatu; 
 

Oświadczenie 
 Składając ofertę na wybór wykonawcy certyfikacji w systemie „Zielonych budynków” 

BREEAM dla projektowanego budynku biurowo usługowego przy ul. Okulickiego 
i ul. Floriańskiej w Stalowej Woli, na działkach o nr ewid. gruntu 800/44 i 800/50, obręb 
0003, oświadczamy iż akceptujemy istotne warunki umowy, które stanowią Załącznik nr 3 
do przedmiotowego postępowania. 

 
W Y K O N A W C A 
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(pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli dostawcy upoważnionych do złożenia oferty)  
 

  ………………………….              …………………………….r. 
   (Miejscowość)     (data oferty) 


