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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Zamawiający
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
Siedziba: ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice
Telefon: (032) 23 45 205, fax: (032) 23 45 300
Konto Bankowe: Bank Polska Kasa Opieki SA
numer konta: 80 1240 4272 1111 0010 4275 3925
NIP: 631-269-18-91, REGON: 000026867, KRS 0000846236, BDO 000027996
www.imz.pl, e-mail: imz@imz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane, o wartości poniżej 5 350 000 euro, z zachowaniem zasad określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

3. Oznaczenie postępowania:
Nazwa zamówienia:
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV Sieci Badawczej
Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Postępowanie,
którego
dotyczy
niniejszy
dokument
oznaczone
jest
znakiem:
DZ/270/ZP-420/2020. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, we wszelkich kontaktach
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

4. Informacje wprowadzające:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6.
Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych (prace rozbiórkowe, prace dot. instalacji sanitarnych i elektrycznych, roboty
budowlane wykończeniowe oraz prace porządkowe) w zakresie rozszerzenia systemu
wentylacji i/lub klimatyzacji na inne pomieszczenia Hali IV lub zwiększenia wydajności
systemu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem
faktycznym i dokonania własnych oględzin.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
przedmiotowego zamówienia.
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m) Rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich
złotych.
n) Podwykonawstwo:
a. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
b. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw/firm podwykonawców.
d. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze
umowy.

5. Informacje uzupełniające
1.

2.

3.
4.
5.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku
nie powinny być wykorzystane w inny sposób, ani udostępniane osobom
nieuczestniczącym w postępowaniu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania,
Zamawiający poinformuje wszystkich biorących w nim udział.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca
ubiegający się o zamówienie.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy.
Zamawiający, w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp, może dokonać oceny ofert w oparciu
o kryteria, o których mowa w Rozdziale XII, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
2. Hala IV objęta pracami budowlanymi pełni funkcję jednego z laboratorium Ł-IMŻ. W części
przyziemia hali znajdują się pomieszczenia: mikroskopów, serwisowe, sanitarne oraz
komunikacji. W części antresoli znajdują się pomieszczenia: preparatyki próbek, ciemnia oraz
komunikacji. Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji na hali IV ma na celu
poprawę komfortu cieplnego tj. zabezpieczenie mikroskopów przed awaryjnym wyłączaniem
oraz poprawę warunków pracy osób pracujących w laboratorium.
3. Zakres prac obejmuje: wykonanie dodatkowej klimatyzacji dla pomieszczeń mikroskopów
w przyziemiu oraz przebudowę układu wentylacji i wykonanie klimatyzacji w funkcji grzania
i chłodzenia dla rejonu antresoli wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.
4. Zakres prac został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do Specyfikacji.
Dokumentacja obejmuje:
• Przedmiar robót
• Projekt budowlany, obejmujący opis techniczny i część graficzną (branże: architektura,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) oraz informacje dla planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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5. Prowadzone prace nie wymagają Pozwolenia na budowę ani Zgłoszenia prac budowlanych do
Prezydenta Miasta Gliwice
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze stanowiącą
załączniki do niniejszej specyfikacji dokumentacją projektową.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia na okres co najmniej 5 lat.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
9. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze
umowy i określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

III. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały zrealizowane w terminie, zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy.
Termin zakończenia realizacji prac budowlanych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
opisanych poniżej.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy.
3. Miejsce wykonywania zamówienia – teren Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii
Żelaza w Gliwicach przy ul. Karola Miarki 12-14.
4. Realizacja prac:
• Rozpoczęcie prac nastąpi po dopełnieniu przez Wykonawcę wszystkich formalności.
• Sposób realizacji prac został określony w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie
Budowlanym będącymi załącznikami do SIWZ.
• Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy zobowiązany jest do przekazania
zamkniętej listy pracowników oddelegowanych do wykonywania robót na terenie
Zamawiającego.
• Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z zapisami
Ustawy Prawo Budowlane.
• Ze strony Zamawiającego nadzór nad pracami prowadzić będzie powołany Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
• Prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem autorskim projektantów.
• Przy wykonywaniu prac należy stosować technologie, materiały budowlane i wyroby
spełniające wymagania zgodności, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
• Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
ludzi i mienia.
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•
•
•
•

•
•

•

•

Należy zabezpieczyć miejsce wykonywania prac, zapewnić porządek, przestrzeganie
obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
Należy zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników własnych
i podwykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa dla
Wykonawców.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy
wykonywaniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność ta
spoczywa w pełni na Wykonawcy.
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz
umieścić sprzęt p.poż.
Prowadzenie prac nie może naruszać interesów osób trzecich, a ewentualne szkody
w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym zakresie i na
własny koszt.
W przypadku odpadów powstających podczas robót budowlanych należy postępować
zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca jest odpowiedziany
za wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas wykonywania robót rozbiórkowych oraz
budowlanych. Wykonawca po zakończeniu wykonywania robót przedstawi Zamawiającemu
karty z przekazania odpadów.
Po zakończeniu prac teren robót należy uporządkować.

5. Czynności odbiorowe i płatności

6.

7.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Zapłata całości wynagrodzenia,
ryczałtowego wynikającego z oferty, nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym prac,
na podstawie protokołu odbioru końcowego prac i faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
Czynności odbiorowe zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który jest
załącznikiem do niniejszej Specyfikacji.
Warunkiem dodatkowym uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie
wykonane jest sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej oraz 1 egz. w wersji papierowej) oraz przekazanie jej Zamawiającemu
wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. Dokumentacja ta
powinna obejmować atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności dla zastosowanych
materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
Ponadto Wykonawca ma obowiązek wykonania niezbędnych badań szczelności,
wydajności, prób urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz
oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą (zgłoszenie do CRO).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 oraz dodatkowo Zamawiający
przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:
1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
5

Nr sprawy: DZ/270/ZP-420/2020
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 814 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
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.),
1.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) Sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, przy czym należy posiadać polisę na sumę ubezpieczenia
nie niższą niż 300.000,00 zł.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej
• Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem
(np. wykonanie, rozbudowa, przebudowa układu wentylacji i/lub klimatyzacji)
i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz posiada dokumenty, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa
wyżej są np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
• Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada osoby, które będą
uczestniczyć
w
wykonaniu
zamówienia,
legitymujące
się
kwalifikacjami
i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie
warunków, o których mowa powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
6

Nr sprawy: DZ/270/ZP-420/2020

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (KONSORCJUM)
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Razem z ofertą musi zostać złożone stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
5.3. Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
5.4. Oferta będzie zawierać informacje i wymagane oświadczenia, dotyczące każdego
partnera konsorcjum.
5.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik.
5.6. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
5.7. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej niniejszego rozdziału (IV.2
pkt a-c) uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnianiem.
5.8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Wykonawca zobowiązany jest po zawiadomieniu o wyborze jego oferty,
a przed podpisaniem umowy dostarczyć do Zamawiającego kopię umowy lub inny
dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki, podpisany przez wszystkich
partnerów; przy czym termin na jaki zawarto umowę nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia (obejmujący również okres gwarancji i rękojmi). Umowa
konsorcjum będzie stanowić załącznik do umowy na wykonanie prac budowlanych.
5.9. W przypadku, gdy przesłanka do wykluczenia z postępowania zajdzie względem choćby
jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, skutkować to będzie
wykluczeniem z postępowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
5.10. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy.
6. Poleganie na potencjale innych podmiotów
6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zasobach (zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej) innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy PZP, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.2. 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.
6.3. 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 zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

7

Nr sprawy: DZ/270/ZP-420/2020
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego alternatywnie:
• Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
• Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w rozdziale IV punkt 2.

V. WYKAZ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia
1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załączonym
wzorem).
Przedmiotowe Oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
samodzielnie, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa
odrębnie każdy z Wykonawców.

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PO OPUBLIKOWANIU
INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Instytutu (www.imz.pl) informacji z otwarcia ofert, przekazuje
Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (zgodnie z załączonym wzorem).
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
oświadczenie dot. grupy kapitałowej składa każdy z tych podmiotów odrębnie.
3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
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Jeżeli jest 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 oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
3.1

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających
wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

brak

podstaw

do

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1. wykazu minimum dwóch robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem (np. wykonanie,
rozbudowa, przebudowa układu wentylacji i/lub klimatyzacji) i wartością
przedmiotowi zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
wraz z załączeniem dokumentów, potwierdzających, że w/w roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których
mowa wyżej są np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
3. opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa musi
zachowywać ważność przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku
posiadania polisy kończącej się w trakcie realizacji umowy, należy złożyć
zobowiązanie, że przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku płatności odroczonej
do polisy należy dołączyć potwierdzenia dokonania zapłaty składki
ubezpieczeniowej, przy czym należy posiadać polisę na sumę ubezpieczenia nie
niższą niż 300.000,00 zł.
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3.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, jest zobowiązany zamieścić informację o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w punkcie V.1. i wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie V.1.
3.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa
dokument lub dokumenty, o których mowa w par. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE
Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w ustawie, art. 38 ust. 1-2.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, pytania mogą być przesłane
pisemnie, na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza, Dział
Zarządzania i Informacji, ul. Karola Miarki 12-14, pokój 38, kod pocztowy: 44-100 Gliwice,
pocztą elektroniczną na adres: imz@imz.pl lub faksem na nr: (032) 23 45 300.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują pytania i prośby drogą elektroniczną lub
faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
mgr inż. Celina Przybylska - Żur, e-mail: imz@imz.pl, celina.przybylska@imz.pl, tel. (032)
23-45-266.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba,
że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień (art. 38 ust. 1 i 1a).
7. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania oraz
zamieszcza je na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania (art. 38 ust. 2).
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
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VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Sposób przygotowania oferty
1. Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) ofertę stanowi załączony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz Ofertowy z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w formie załączników,
2) Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie
miejsca do tego celu wskazane w formularzu Oferty i w załącznikach,
3) w przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
należy wpisać w danym miejscu „nie dotyczy”,
4) oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
zapewniającej pełną czytelność jej treści,
5) ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, oferta winna być złożona w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie,
6) koperta powinna być zaadresowana oraz opatrzona w numer sprawy – DZ/270/ZP420/2020, z wyraźnym zaznaczeniem tytułu postępowania. W przypadku braku tej
informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku
np.: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert. Ponadto koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
7) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy (art. 84 ust. 2).
8) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań, a wszystkie jej strony parafowane,
9) oferta winna być zszyta trwale, a wszystkie jej strony ponumerowane,
10) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę.
2. Zmiany i wycofanie oferty
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert – art. 84 ust. 1 ustawy. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie
należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.
3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz Oferta wraz z załączonym kosztorysem
uproszczonym.
4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane, zgodnie z punktem V.1. SIWZ,
2) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami np. zobowiązanie, o którym mowa
w punkcie IV. 6.2 SIWZ,
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3) W przypadku konsorcjum, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi zostać złożone
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, chyba że Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (rejestrów publicznych),
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

VIII. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej
danymi Wykonawcy i napisem:
2. Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji w hali IV Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza
im. Stanisława Staszica ZNAK SPRAWY ZP-420/2020.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.07.2020 r. do godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza, ul. Karola
Miarki 12-14, kod 44-100 Gliwice, Dział Zarządzania i Informacji, Budynek A, pok. 38
4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
5. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza, 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14, budynek A, pokój 38
w dniu 20.07.2020 r., godz. 1100.
8. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
a. Podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
b. Otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
c. Podanie nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
9. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na
stronie internetowej Instytutu www.imz.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż
w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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Uwaga: Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla
pocztowego.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2).

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy obliczyć jako RYCZAŁTOWĄ w PLN, na podstawie uproszczonego
kosztorysu ofertowego.
2. Uproszczony kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót
i dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do SIWZ, przy czym Zamawiający
zastrzega, że ilość robót – jednostek przedmiarowych ma charakter szacunkowy
i pomocniczy, ich ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdy będzie to niezbędne
dla prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem
przetargu.
3. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT. Ma
ona wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena w ofercie
powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena
może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku
zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa (23%), Wykonawca winien wykazać
podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania
zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidualną decyzję
US).
4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne,
które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na
terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę bez podatku VAT.
Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na
Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający, dla
porównania tych ofert, doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego
podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
5. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po
przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.
8. UWAGA
W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych kosztorys
wyceniający wartość prac dodatkowych zostanie przygotowany w oparciu o składniki
cenotwórcze (stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk, itp.) przyjęte dla roboty
będącej przedmiotem zamówienia.
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XII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, z których
każdemu odpowiada określona liczba punktów.
2. Kryterium Cena oferty (C), które w ocenie końcowej będzie stanowić 60 %
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = [(Cn : Cb) x 100] x 0,60
gdzie:

Cn – cena oferty najtańszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych
przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu na danym etapie badania
i oceny ofert
Cb – cena oferty badanej
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

3. Kryterium Okres realizacji (T) - waga 40%
W tym kryterium oceniany będzie wyrażony w dniach kalendarzowych termin realizacji prac
objętych umową. Punkty przyznane ofercie w tym kryterium będą obliczane wg wzoru:
T = [(Tmin : Tb) x 100] x 0,40
gdzie:

Tmin – liczba dni oferty najkorzystniejszej w tym kryterium spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali
wykluczeniu na danym etapie badania i oceny ofert
Tb – liczba dni w ofercie badanej
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Okres realizacji

Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy. Przy czym minimalny termin wykonania prac jaki można podać to 14 dni
kalendarzowych.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
XIII WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o treści przewidzianej w art.
92 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust.
2 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez
Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy
Pzp), przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
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XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego na Konto Bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr
rachunku: 14 1240 1343 1111 0000 2337 4270.
4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia
innych instytucji winny zostać złożone w formie oryginalnego dokumentu. Dokument
zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a także niezależne od
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
8. Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy
w następujących ratach:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym
odbiorze przedmiotu umowy, w czasie którego nie zostaną stwierdzone usterki;
2) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
terminu rękojmi, pod warunkiem, że na dzień zakończenia okresu rękojmi nie będzie nie
usuniętych wad.

XV. ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚCI
Jeżeli Zamawiający dokona wyboru ofert, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie
zawarta
z
zachowaniem
terminów wynikających z
art.
94 ustawy.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie
wybranego Wykonawcę.
W przypadku zamiaru złożenia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o takim zamiarze w terminie 7 dni przed planowanym terminem jej
złożenia. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji, przekaże Wykonawcy
numer konta na platformie PEF.
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UWAGA
1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie będzie wnosił wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, z zastrzeżeniem
przepisów 93 ust. 1 ustawy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści
podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
3. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy, przewiduje następujące zmiany
istotnych warunków umowy:
a) Możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń
i sytuacji (przyczyn zewnętrznych), których nie można było przewidzieć w chwili podpisania
umowy i które nie wynikają z winy Wykonawcy; taka zmiana nie może skutkować
zwiększeniem umówionego wynagrodzenia;
b) W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT,
wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wynikającego z oferty Wykonawcy, zostanie
odpowiednio powiększona (lub pomniejszona), stosownie do wzrostu/spadku wysokości
stawki podatku VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z wejściem w życie
zmienionych przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
4. Zakazuje się dokonywania innych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych
w art. 144.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.),
dalej „RODO”, Instytut informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut
Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach, ul. Karola Miarki 12-14, kod 44-100,
zwany dalej Instytutem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ/270/ZP-420/2020 pt.
„Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV Sieci
Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica”,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
g) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
h) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
i) W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy -„Środki
ochrony prawnej”, art. 179-198, określające zasady wnoszenia odwołania. Z uwagi na obszerność
tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując ustawę Prawo zamówień
publicznych – dział VI ustawy PZP.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.

Przedmiar robót
Projekt budowlany oraz informacje dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Wzór umowy
Druk oferty z załącznikami
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WZÓR
UMOWY NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
Nr DZ/270/ZP-420/2020

Załącznik do SIWZ

zawarta w dniu .......................... w Gliwicach pomiędzy:
Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytutem Metalurgii Żelaza im Stanisława Staszica,
instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz z siedzibą w Gliwicach, kod 44100, ulica Karola Miarki 12-14, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy K.R.S. pod
nr 0000846236, numer identyfikacji podatkowej NIP: 631-269-18-91, REGON: 0000026867,
zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
a
....................................................................................................................................................
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
§ 1 Zakres przedmiotowy
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (sprawa nr DZ/270/ZP-420/2020) Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania Przebudowę systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w hali IV Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława
Staszica, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
3. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy, przedstawiają stanowiące
integralną część umowy:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Przedmiar robót,
c) Projekt budowlany wraz z załącznikami,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
e) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w toku postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego nr DZ/270/ZP-420/2020.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, objętych
wynagrodzeniem ryczałtowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 i przy użyciu urządzeń Wykonawcy.
§ 2 Termin realizacji umowy
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji niniejszej umowy:
a) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż ……….. dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
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b) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie ……………… dni
kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt. b uznaje się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem
przedmiot umowy będzie należycie wykonany w stopniu umożliwiającym dokonanie odbioru
końcowego.
3. Warunkiem dodatkowym uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie
wykonany jest sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, o której mowa
szczegółowo w § 10 ust. 2 oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem
zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za prace stanowiące przedmiot umowy, na
podstawie złożonej oferty, na kwotę netto: ……..………… plus podatek VAT według
obowiązujących przepisów.
Kwota brutto wynosi ……………………. zł (słownie: ………………….......……………..).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne, nie podlega zmianie, za wyjątkiem
przypadku o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt b, i obejmuje wszystkie prace niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne na konto Wykonawcy, podane na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki, ani płatności częściowych.
5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad lub usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru.
6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, zapłata faktury
nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę, oprócz faktury własnej, następujących
dokumentów:
a) upoważnienia do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w części
dla nich przypadającej na zasadzie przekazu (art. 9211-9215 KC), zgodnie z załączonymi
ich fakturami oraz
b) kopii faktur podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz ich oświadczeń, że zapłata
za te faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót oraz
c) kopii upoważnień udzielonych przez Wykonawcę podwykonawcom (i odpowiednio dalszym
podwykonawcom przez podwykonawców) do odbioru należnych wynagrodzeń
bezpośrednio od Zamawiającego na zasadzie przekazu (art. 9211-9215 KC).
7. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 nie jest konieczne w razie przedłożenia
przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawców (i odpowiednio dalszych podwykonawców),
że wszelkie ich roszczenia z tytułu wykonanych robót zostały zaspokojone.
8. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury, Wykonawca proszony jest
o poinformowanie Zamawiającego o tym zamiarze z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający
niezwłocznie przekaże Wykonawcy informację o nr konta na platformie PEF.
§ 4 Obowiązki Stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania terenu robót budowlanych w terminie nie później niż 2 dni przed terminem
określonym w § 2 ust.1 pkt. a,
b) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnie zasilania w wodę oraz energię elektryczną,
c) przystąpienia do czynności odbiorowych przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3
umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
b) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
c) przekazania listy pracowników oddelegowanych do wykonywania robót na terenie
Zamawiającego,
d) zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, zapewnienia porządku, przestrzegania
obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych w miejscu wykonywania prac;
W przypadku nieprzestrzegania w/w przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wstrzyma realizację prac na placu budowy,
e) stosowania się do Instrukcji Bezpieczeństwa dla Wykonawców przekazanej przez
Zamawiającego,
f) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników własnych oraz bezpieczeństwa
osób postronnych; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki
i zajścia przy wykonywaniu robót,
g) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających
zakryciu,
h) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia stanu robót przed ich
zniszczeniem; w przypadku przerwania prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
okres na który prace zostały przerwane nie rodzi przedłużenia terminu wykonania
zamówienia, określonego w § 2 ust. 1 pkt. b umowy,
i) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach
odbiorowych i usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
§ 5 Dodatkowe wymagania
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu
przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadań, osoby wykonujące w ramach niniejszej umowy czynności z zakresu:
a) Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną powierzone do wykonania
podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w zakresie, o którym mowa powyżej,
dotyczy odpowiednio pracowników podwykonawcy.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy;
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych
osobowych, przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.
5. Nieprzedłożenie odpowiednio dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3 lub ust. 4
będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1. Z tytułu niespełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 3 pkt d.
§ 6 Przedstawiciele Stron
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy:
……………………………………………………………………………………………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ........…………………
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Wykonawca, w związku z realizacją przedmiotu umowy, jest zobowiązany do zapewnienia
Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie.
§ 7 Podwykonawstwo
1. Zgodnie ze złożoną informacją, Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem/bez udziału
podwykonawców1, przy czym ich udział dotyczyć będzie zakresu wskazanego w złożonej
informacji.
2. Przed zawarciem z podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności,
zamiar zawarcia takiej umowy, doręczając mu projekt umowy o podwykonawstwo, która będzie
szczegółowo określać przedmiot robót wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. To
samo odnosi się do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.
3. Niezależnie od informacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może w ciągu 30 dni od
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, złożyć sprzeciw wobec wykonywania tych robót
1

niepotrzebne skreślić
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przez podwykonawcę. Zamawiający złoży sprzeciw w szczególności gdy umowa o
podwykonawstwo nie będzie zawierała postanowień odpowiadających postanowieniom ust. 5
oraz § 3 ust. 6-7 niniejszej umowy.
4. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, niezależnie od tego, co jest przedmiotem takiej
umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię umowy o podwykonawstwo. To samo odnosi się do zmiany takiej umowy.
5. Przewidziany w umowie o podwykonawstwo, niezależnie od tego co jest przedmiotem takiej
umowy, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
6. Postanowienia ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do zawieranych przez podwykonawcę umów
z dalszym podwykonawcą, przy czym projekty umów, zmiany umów, lub poświadczone kopie
takich dokumentów należy dostarczyć zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy, a na
zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda
zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości brutto
niniejszej umowy, tj. na kwotę ......................... zł.
2. Zabezpieczenie, zgodnie z ofertą, wniesione zostanie w formie ........................................ .
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy
Zamawiającego nr ………………………………….. i dostarczy dowód wpłaty do dnia podpisania
umowy.
4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca dostarczy bezpośrednio do
Zamawiającego (do komórki prowadzącej sprawy zamówienia).
5. Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy
w następujących ratach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze
przedmiotu umowy, w czasie którego nie zostaną stwierdzone usterki;
b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
terminu rękojmi, pod warunkiem, że na dzień upływu terminu rękojmi nie będzie
nieusuniętych wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego, w terminie 14 dni przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 5, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który winna być
przekazana kwota zabezpieczenia, bądź wskazaniem osób uprawnionych do odbioru
dokumentów zabezpieczających wykonanie umowy.
§ 9 Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane ustala się na ……… lat, liczonych od daty
odbioru przedmiotu umowy.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie.
W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może usunąć wady sam lub z udziałem osób trzecich, obciążając pełnymi kosztami ich
usunięcia Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu
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na wysokość związanych z tym kosztów.
4. W razie ujawnienia się w okresie gwarancji wad wykonawczych lub materiałowych, Wykonawca
ma obowiązek na swój koszt niezwłocznie dokonać naprawy gwarancyjnej, w szczególności
przystąpić do dokonywania naprawy w terminie 7 dni od zawiadomienia o wykryciu wady,
w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do dokonania naprawy.
Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi, przy
czym postanowienia zdania poprzedzającego odnoszą się także do terminów dokonywania
napraw realizowanych w ramach korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu
rękojmi.
5. Strony ustalają, że okres rękojmi nie może skończyć się wcześniej niż 3 miesiące po upływie
okresu gwarancji.
6. Jeżeli w wyniku realizacji uprawnień z tytułu gwarancji albo rękojmi Wykonawca dokona
istotnych napraw, termin gwarancji i odpowiednio rękojmi biegnie na nowo w odniesieniu do
wykonanych prac naprawczych.
§ 10 Odbiór robót
1. Całość prac stanowiących przedmiot umowy będzie podlegać odbiorowi końcowemu.
2. Odbiór zostanie przeprowadzony po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego
robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) dokumentację powykonawczą, obejmującą:
• Projekt powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej (1 egz.);
• Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały w wersji papierowej
(1 egz.);
• Protokoły z prób urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów;
• Karty z wywozu odpadów;
• Instrukcje obsługi (dot. zabudowanych urządzeń);
• Dokumenty gwarancji, odnoszące się do zabudowanych urządzeń.
b) oświadczenie kierownika robót (posiadającego uprawnienia budowlane w branży
sanitarnej) o zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami.
3. Wszystkie przekazane dokumenty powinny być podpisane, ewentualnie parafowane, przez
Kierownika budowy.
4. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od
powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Zamawiający przeprowadzi
czynności odbiorowe w terminie do 7 dni od przystąpienia do czynności odbiorowych.
5. Z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co
do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, Zamawiający odmówi
dokonania odbioru i wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcą, najkrótszy możliwy termin
ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
wyznaczając do ich usunięcia odpowiedni termin;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad w wykonaniu przedmiotu umowy, odbiór zostanie
dokonany pod warunkiem zobowiązania Wykonawcy do usunięcia wad w uzgodnionym
terminie. W takim przypadku § 9 ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu będą one podlegać
odrębnemu odbiorowi. O zamiarze wykonania takich prac w ściśle określonym terminie
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni, a Zamawiający
zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych w ciągu 2 dni roboczych od wykonania
takich robót. Do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu znajdują zastosowanie
odpowiednio postanowienia ust. 5-9.
§ 11 Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w postaci kar umownych.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada druga Strona,
Stronie odstępującej przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto, określonego w § 3 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie
roboty, określonego w § 2 ust. 1 pkt b;
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki w usunięciu wady, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. Dotyczy
to w szczególności wad, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi;
c) w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 z tytułu
każdego stwierdzonego przez Zamawiającego przypadku:
- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, gdy
określony w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty nie odpowiada terminowi
określonemu w § 7 ust. 5 niniejszej umowy;
d) w wysokości 600,00 zł za każdy przypadek niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu,
o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz dodatkowo w wysokości 300,00 zł za każdy kolejny dzień
trwania powyższych naruszeń;
e) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu kompletu
dokumentów/oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 4.
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do
końcowego odbioru przedmiotu umowy.
5. W przypadku nieuregulowania należności w terminie ustalonym w § 3 ust. 3 Wykonawca może
obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
6. Odstąpienie od umowy, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie niniejszej umowy, nie pozbawia
Strony, która prawidłowo naliczyła kary umowne, prawa do ich dochodzenia, przy czym kary
umowne, o których mowa w ust. 2-4 potencjalnie sumują się. Suma kar umownych nie może
przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1.
7. W innych niż w/w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jeśli
zastrzeżona kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strona poszkodowana może dochodzić
odszkodowania lub odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 12 Zmiany w umowie
1.

Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje
następujące zmiany warunków umowy:
a) Możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń
i sytuacji (przyczyn zewnętrznych), których nie można było przewidzieć w chwili podpisania
umowy i które nie wynikają z winy Wykonawcy. Taka zmiana nie może skutkować
zwiększeniem umówionego wynagrodzenia;
b) W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT,
wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wynikającego z oferty Wykonawcy, zostanie
odpowiednio powiększona (lub pomniejszona), stosownie do wzrostu/spadku wysokości
stawki podatku VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z wejściem w życie
zmienionych przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
2. Zakazuje się dokonywania innych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przewidzianych w
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
- SIWZ wraz z załącznikami
- Oferta Wykonawcy
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