Sygn. post. nr NZP-244-150/2019

Dot. Wniosku: Nr CRZP-240-1526/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: montaż naświetli drzwi, stolarki okiennej i parapetów wraz z demontażem i utylizacją w budynku
warsztatowym PIG-PIB w Warszawie, ul. Jagiellońska 76.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

5.

Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane,
polegające na montażu stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz montażem naświetli drzwi, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie – zgodnie z
treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
2) wymagania dot. osób: nie dotyczy,
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.

6.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Kryterium Cena (C) - 75 %
Sposób obliczenia wartości punktowej:
najniższa cena
Cena (C) = ---------------------------------- x 75 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 75 pkt.
2) Kryterium Okres gwarancji (G) - 25%
Wykonawca w ramach ww. kryterium może otrzymać:
- 0 pkt za okres gwarancji: 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń;
- 15 pkt za okres gwarancji: 48 miesiące, liczone od dnia podpisania Protokołu Odbioru
bez zastrzeżeń;
- 25 pkt za okres gwarancji: 60 miesiące i dłuższy, liczone od dnia podpisania Protokołu
Odbioru bez zastrzeżeń.
Wykonawca w ramach ww. kryterium musi podać okres gwarancji w pełnych miesiącach. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca deklaruje minimalny tj. 36 miesięczny okres

Sygn. post. nr NZP-244-150/2019

gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy. Oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 36 miesięcy.
Wykonawca w kryterium Okres gwarancji (G) może otrzymać maksymalnie 25 pkt.
Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej liczby punktów
w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów –„P”, w oparciu o kryteria oceny ofert wyliczone wg wzoru:
P=C+G
gdzie:
P = suma liczby punktów uzyskanych poszczególnych kryteriach,
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.
7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
8.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:15-16:15 lub przesłać na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.

9.

Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na
które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum
(w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający
zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
c) Wykaz Robót, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

10. Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2019 r. o godzinie 10:00
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail:
anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
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powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji
należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom bez
ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wykonał innego zamówienia na rzecz PIG-PIB.
8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne
części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do
powtórzenia postępowania.
14) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w
wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w formularzu „Oferta”.
1.2. Strony ustalają, że zabezpieczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca wniesie
przed zawarciem umowy w:
1.2.1. pieniądzu – przelewem – na rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank
S.A. nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001,
1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym,
1.2.3. gwarancjach bankowych,
1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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1.3.

1.4.
1.5.

Dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. kopia przelewu lub oryginał gwarancji) Wykonawca powinien
złożyć do zawieranej umowy.
Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w ust. 1 wysokości, według
wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku określonych wyżej formach.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń muszą być
one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

15. 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000,
fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: montaż naświetli drzwi, stolarki okiennej i parapetów wraz z demontażem i utylizacją w budynku warsztatowym PIG-PIB w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, sygn. postępowania: NZP-244-150/2019,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie
możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art.
6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa
podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy.
4) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5) 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. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6) 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.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− 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;
9) 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.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze
zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
______________________
*

**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Warszawa dnia 31.10.2019 r.
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Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
- demontaż z utylizacją starych okien;
- montażu nowych okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi;
- demontażu wraz utylizacją istniejących naświetli nad drzwiami;
- montaż nowych naświetli drzwiowych PCV
Miejscem dostawy i montażu okien wraz z parapetami i naświetli jest budynek warsztatowy w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa.
2. Termin wykonania umowy: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.
3. Liczba oraz wymiary okien które mają być wymieniane zostały opisane poniżej. Okna oraz
parapety maja być w kolorze białym.

Liczba okien i parapetów.
18 szt.

Orientacyjne wymiary zewnętrzne okien
wysokość 225 cm, szerokość 95 cm

Liczba naświetli drzwiowych z funkcją stałą
1 szt.
2 szt.
1 szt.

Orientacyjne wymiary naświetli drzwiowych
Wysokość 90 cm, szerokość 155 cm
Wysokość 85 cm, szerokość 120 cm
Wysokość 65 cm, szerokość 125 cm

4. Powyższy opis zawiera jedynie orientacyjne wymiary okien. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy pomiar okien po dokonaniu wizji lokalnej, przed przystąpieniem
do realizacji zadania. Datę oraz godzinę wizji lokalnej ustali Zamawiający na prośbę Wykonawcy.
5. W celu dokonania oceny oferty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
podania ceny za 1 szt. okna wraz z parapetem oraz podania ceny za 1 szt. naświetli
drzwiowych zgodnie z kryteriami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Montaż nowych okien z PCV kolor biały uchylno-rozwieranych, zgodnie z podanymi niżej
wymaganiami:
- okna jednoskrzydłowe PCV z szybami zespolonymi o normatywnej izolacyjności cieplnej.
Wartość współczynnika przenikania ciepła Umax=1,8 W (m²·K).
- szyby okienne zespolone muszą spełnić warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż Uw =1 W/(m2·K).
- profile ram muszą być wykonane jako minimum 5 komorowe. Stolarkę należy wyposażyć
w kompletne okucia wraz osłonkami i klamkami.
- montaż w tym samym miejscu ściany zewnętrznej , gdzie były zamontowane stare okna
(bez demontażu istniejących krat);
- szyby przeźroczyste, brak wymagań odnośnie izolacji akustycznej, odporności na włamanie;
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- montaż okien poprzez kotwy metalowe, w razie konieczności miejscowego podkucia
tynku wewnętrznego glifu okiennego pod kotwy, uzupełnienie tego miejsca tynkiem cementowo-wapiennym;
uszczelnienie okien w otworze okiennym pianą poliuretanową wraz z późniejszym jej
przycięciem i w razie konieczności zaciągnięcie pianki klejem do styropianu, wraz z ukształtowanie spadku z tynku/ kleju pod parapet zewnętrzny;
- parapety należy wykonać jako elementy z nietoksycznego komorowego PCV o grubości
min. 20 mm w kolorze białym z powierzchnią zewnętrzną parapetu odporną na ścieranie i
zarysowania plus zakończenia boczne. Wyrób powinien być sklasyfikowany jako trudno
zapalny.
Uwaga: 2 sztuki istniejących okien z PCV przeznaczone do demontażu ( mają być w taki
sposób zdemontowane, aby nadawały się do ponownego montażu w innym miejscu),
mają zostać na miejscu do dyspozycji inwestora.
Montaż nowych naświetli z PCV:
Naświetle drzwiowe stałe z PCV z szybami zespolonymi o normatywnej izolacyjności cieplnej. Wartość współczynnika przenikania ciepła Umax=1,8 W (m²·K).
- szyby okienne zespolone muszą spełnić warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż Uw =1 W/(m2·K).
- profile ram muszą być wykonane jako minimum 5 komorowe.
- montaż w tym samym miejscu ściany zewnętrznej, gdzie były zamontowane stare naświetla;
- szyby przeźroczyste, brak wymagań odnośnie izolacji akustycznej, odporności na włamanie,
7. Wykonawca wykona zamówienie w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
8. Montaż okien i parapetów i naświetli będzie się odbywał w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) w godzinach od 7.00 do 17:00.
9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób nie powodujący zniszczeń
na mieniu Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w obrębie prowadzonych prac aż do chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego oraz w
czasie napraw gwarancyjnych.
10. Przedmiot zamówienia będzie podlegał odbiorom. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, (Załącznik nr 3 do umowy ) który zawierał będzie wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
usterek i wad przy odbiorze. Podpisany obustronnie protokół odbioru w którym nie stwierdzono wad i usterek będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
11. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
oraz użyte materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót, zgodnie z deklaracją zawartą w formularzu Oferta.
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13. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia/zgłoszenia o ujawnionych wadach.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.............................................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFE RT A
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZP-244-150/2019 (CRZP-240-1526/2019) dotyczące: montaż naświetli drzwi, stolarki okiennej i parapetów wraz z demontażem i utylizacją w budynku warsztatowym PIG-PIB w Warszawie, ul. Jagiellońska 76 składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Maksy
symal(zgodny z Opisem przedmiotu zamalna
mówienia stanowiącym Załącznik nr
na1do zapytania ofertowego)
liczba
(szt.)
2
3
Okna
(wysokość 2 250 mm x szerokość
950 mm z podziałem na: (stałe
18
skrzydło wysokość 800 mm x 950
szerokość i skrzydło uchylno rozwieralne)
Parapety zewnętrzne
(szerokość 1000 mm - metalowe
18
grubość blachy 0,5 mm; kolor
biały)
Naświetle drzwi
(wysokość 90 mm x szerokość
1
155 mm z podziałem na: dwa
stałe skrzydła)
Naświetle drzwi
(wysokość 85 mm x szerokość
2
120 mm z podziałem na dwa
pojedyncze okna )
Naświetle drzwi
(wysokość 65 mm x szerokość
1
125 mm)
Demontaż i montaż stolarki
okiennej wraz z parapetami
oraz demontaż i montaż naświetla drzwi wraz z utylizacją
Przedmiot zamówienia

Lp.

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cena jednostkowa
netto w PLN

Wartość
netto w PLN

Wartość
Podatku
VAT

Wartość
brutto w PLN

4

5 (kol. 3x4)

6

7 (kol. 5+6 )

Razem

*

Razem brutto ………………zł słownie: ……………………………………………..……………… …/100
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2.

Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy na okres…..… miesięcy.

3.

Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w formie ……………………… .

4.

Zobowiązujemy się świadczyć robotę będącą przedmiotem zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy
uwzględnieniu zapisów Istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.

7.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8.

Załącznikami do niniejszego formularza są:

9.

a.

Wykaz Robót,

b.

…………………………………..

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………...…
(imię i nazwisko)

tel. …………………………………………………, e-mail ………………………………………………………….

..................., dnia .............................

............................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

10

Sygn. post. nr NZP-244-150/2019
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
……………………………………………………………………..
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ ROBÓT
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: montaż naświetli
drzwi, stolarki okiennej i parapetów wraz z demontażem i utylizacją w budynku warsztatowym
PIG-PIB w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, oświadczamy, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyliśmy, co najmniej 2
(dwie) roboty budowlane, polegające na montażu stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz montażem naświetli drzwi, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 5.1) niniejszego
zapytania ofertowego.
Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

L.p.

1.

2.

Przedmiot
zrealizowanej usługi

Nazwa i adres podmiotu,
na rzecz którego usługa została
wykonana

Data wykonania usługi
dd/mm/rok

Montaż stolarki okiennej
wraz z parapetami
zewnętrznymi oraz montaż
naświetli drzwi

Montaż stolarki okiennej
wraz z parapetami
zewnętrznymi oraz montaż
naświetli drzwi

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione roboty zostały wykonane należycie.
W przypadku, gdy roboty były realizowane dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych robót.

.................., dnia ......................

.............................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
Umowa nr CRZP-240- ……/……...
zawarta w dniu ………………….2019 roku w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon:
000332133, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” lub ,,PIG-PIB”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..……………, z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy………………………… w
…………….….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…………., NIP …………, Regon ………………, kapitał zakładowy …………………
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….., adres prowadzenia działalności ………………, ul. ………, NIP:……………., Regon
……………, reprezentowanym/ą przez: …………..(na mocy ……………………….)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ……………………. zam. …………….., ul. ……………… działającym/ą pod firmą
……………….., adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP:…………………., Regon ………………, reprezentowanym/ą przez: ……………..(na mocy ……………………………)
panem/panią ……………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
…………….. adres prowadzenia działalności ………………, ul. ………, NIP:…………………., Regon
………………., reprezentowanym/ą przez: …………..(na mocy …………)
wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP …………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z
§18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym
– Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018
r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na wymianie naświetli w drzwiach oraz wymianie stolarki okiennej
wraz z montażem parapetów zewnętrznych w budynku warsztatowym PIG-PIB przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie.
2. Zakres prac, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje:
1) demontaż istniejącej stolarki okiennej wraz z jej utylizacją,
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2) dostawę i montaż nowych okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi,
3) demontaż istniejących naświetli górnych w drzwiach zewnętrznych wraz z ich utylizacją,
4) dostawę i montaż nowych naświetli drzwiowych PCV.
3. Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa Opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta Wykonawcy z dnia ……….. 2019 r., stanowiące kolejno Załącznik nr 1 i 2 do umowy.
4. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 2. Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada zdolność do zawarcia niniejszej umowy,
2) niniejsza umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie,
3) posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania niniejszej umowy,
4) zapewnia i gwarantuje zgodność każdej działalności podjętej w związku z wykonywaniem
umowy z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz gwarantuje, że wykonanie
przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i kompetencji i nie istnieją żadne
przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej stojące na przeszkodzie wykonaniu
przedmiotu umowy,
5) znany jest mu cel umowy i otrzymał od Zamawiającego wszystkie niezbędne wytyczne i
dokumentację,
6) nie powierzy do realizacji osobie trzeciej, bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego,
wykonania całości bądź dowolnej części umowy,
7) dokonał oględzin obiektu/pomieszczeń objętego pracami i uzyskał wszelkie informacje,
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego, bhp., ppoż. oraz wiedzą techniczną.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do osiągnięcia
rezultatu określonego w § 1 powyżej, niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z umowy.
§ 3. Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 2 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, jest zachowany, jeżeli do dnia wskazanego w tym postanowieniu, zostanie podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00, po uprzednim powiadomieniu
przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy.
§ 4. Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) realizacja umowy z należytą starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru
prowadzonej działalności oraz zaleceń Zamawiającego, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość i
sposób wykonania przedmiotu umowy przez osoby wykonujące prace w jego imieniu,
2) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, w tym stosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) dostarczenia fabrycznie nowej, nienoszącej znamion użytkowania, wolnej od wszelkich
wad, pełnowartościowej stolarki okiennej wraz z parapetami i naświetli drzwi oraz wszelkich
innych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia,
4) wykonanie niezbędnych prac demontażowych, a następnie montażu nowej stolarki
okiennej, parapetów zewnętrznych i naświetla drzwi,
13

Sygn. post. nr NZP-244-150/2019

5) dokonanie wszelkich niezbędnych pomiarów umożliwiających należyte wykonanie
przedmiotu umowy,
6) zapewnienie materiałów, sprzętu i innych urządzeń umożliwiających prawidłowe pod
względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy,
7) utrzymanie ładu i porządku w miejscu wykonywania prac, w tym staranne i dokładne zabezpieczenie terenu, zapobiegające roznoszeniu i osadzaniu się kurzu, pyłu i brudu,
8) usuwanie na własny koszt śmieci, w tym utylizacja wymienionych/zużytych elementów/materiałów,
9) dostarczenie wymaganych prawem atestów, certyfikatów, specyfikacji/kart katalogowych.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w trakcie
realizacji prac, w tym za wszelkie uszkodzenia okien, parapetów, naświetli drzwi, wynikłe w
trakcie załadunku, transportu, rozładunku i montażu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego z tytułu szkód, odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, a także za wszelkie szkody powstałe przy wykonywaniu czynności, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) zapewnienie Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego dostępu do pomieszczeń,
w których będą wykonywane prace,
2) udostępnienie Wykonawcy w niezbędnym zakresie pomieszczeń na cele socjalne, pomieszczeń magazynowych na materiały i narzędzia oraz zapewnienie dostępu do wody i
energii elektrycznej,
3) zapłata wynagrodzenia za należyte i wykonane zgodnie z umową zamówienie.
§ 5. Wynagrodzenie i sposób zapłaty
1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje
się
zapłacić
Wykonawcy
wynagrodzenie
ryczałtowe
w
kwocie
brutto
…………………………… zł (słownie: ……………………….), zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia
………… stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu umowy, w tym koszt transportu, dostawy, prac demontażowych i montażowych oraz wszelkich innych prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
(wskazany na fakturze) w ciągu 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury,
wraz z załączonym do faktury protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP ………………....
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru podpisany przez pracownika
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym
samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W
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przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,
oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty
wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego
dokumentu księgowego.* (jeśli dotyczy)
§ 6. Przedstawiciele Stron, Warunki odbioru
1. Z czynności odbioru Strony sporządzą Protokół odbioru (zgodnie ze wzorem protokołu stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy) z udziałem przedstawicieli obu Stron, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na uzupełnienia bądź
poprawki, stwierdzonych w trakcie odbioru, ewentualnych wad, o ile w ramach odbioru Strony nie uzgodnią wszelkich zaistniałych rozbieżności.
2. W przypadku stwierdzenia w toku procedury odbiorowej wad lub błędów w wykonaniu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, jednak nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od przekazania takiej informacji przez Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad obciążają Wykonawcę.
3. Protokół odbioru podpisany przez obie Strony „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
4. Za datę odbioru strony ustalają dzień podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru „bez
zastrzeżeń”.
5. W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jako osoby uprawnione do kontaktów z
drugą Stroną umowy, w tym podpisywania protokołów odbioru, wskazuje się:
- ze strony Zamawiającego: ………., tel.: ……………….., e-mail: ……………………………..,
- ze strony Wykonawcy: ………., tel.: ……………….., e-mail: …………………………………
6. Bez podpisów osób upoważnionych do dokonania czynności odbioru, czynność odbioru jest
bezskuteczna i nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
7. Zmiana osób wskazanych w ustępie 5 powyżej i ich danych teleadresowych następuje w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 7. Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane w ramach przedmiotu
umowy prace montażowe oraz dostarczone naświetla, stolarkę i parapety.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……… miesięcy, licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru ,,bez zastrzeżeń”, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ………….
2019 roku, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek na
własny koszt, w ustalonym zakresie, w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia tej
usterki lub wady przez Zamawiającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Wykonawcy. Na uzasadnione żądanie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia
zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego do usunięcia wady lub usterki lub o czas napraw gwarancyjnych dla części/elementu
naprawianego.
7. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek Zamawiającemu przysługuje prawo do
zlecenia zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny, uprawniający Zamawiającego do żądania
od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.
9. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu równolegle
biegnącej rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy. W razie wykonywania przez
Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
15
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od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
§ 8. Odstąpienie od umowy, kary umowne
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach
Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy (ex nunc) oświadczenia, w przypadku, gdy:
a) Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy, ponad termin ustalony zgodnie
z § 3 ust. 1 umowy, a opóźnienie przekroczy 14 dni,
b) nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, np. dostarczenia okien, parapetów
oraz naświetla drzwi o parametrach, jakości lub o wymiarach odbiegających od ustalonych zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania zgodnie z umową,
c) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
d) w razie zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej
przez Wykonawcę.
3. Odstąpienie od umowy, na zasadach określonych powyżej, może nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia wskazanego jako termin realizacji zobowiązania (§ 3 ust. 1 umowy).
4. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 powyżej,
2) za opóźnienie w realizacji umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 powyżej,
w wysokości 0,5 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
3) w razie opóźnienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, ponad terminy określone
w § 7 powyżej, w wysokości 0,2 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia w usunięciu wad.
6. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
7. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wszelkich, także niewymagalnych
należności, w tym z wynagrodzenia Wykonawcy określonego zgodnie z § 5 ust. 1 powyżej.
§ 9. Podwykonawcy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne.
2. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: .................. zł (słownie złotych:
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.................................................w formie ..............................................
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad i usterek przedmiotu
umowy w okresie gwarancji i rękojmi, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu Umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzającym jego
należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni
po upływie okresu gwarancji.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na jednostronne potrącanie przez Zamawiającego
z zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w tym kar umownych.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia – w całości lub w części – w
czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie do wymaganej wysokości, przy czym całkowita kwota wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia nie
może przekroczyć 8 % wynagrodzenia brutto.
§ 11. Ochrona danych
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu 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),
opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
3. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak również w
celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania
danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art.
6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które
mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą
być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów
prawa.
5. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez
czas trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach
określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmo17
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wane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w
celach związanych z realizacją tej umowy i na zasadach określonych powyżej.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
3. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………. 2019 r.,
3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru.
Zamawiający:
………………………………

Wykonawca:
……………………..
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Załącznik nr 3 do Umowy nr …………….

Protokół odbioru z dnia ……………..
sporządzony w Warszawie w siedzibie Zamawiającego

Wykonawca:
…………………………………………
reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………………………………………

Zamawiający:
PIG-PIB
reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………………………………………

Strony oświadczają, że odbiór zgodnie z umową nr ………. z dnia …………………………, obejmuje
dostawę i montaż niżej wskazanej stolarki okiennej, parapetów i naświetli drzwi wraz z pracami
towarzyszącymi (w tym demontaż):

L.p.

Przedmiot zamówienia
(zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego)

Ilość sztuk

1

Okna z parapetami

18

Naświetle drzwi

4

2

Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową / stwierdzono następujące zastrzeżenia do
przedmiotu umowy*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Odbioru dokonano/odbioru nie dokonano*
Inne ustalenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
Podpisy osób upoważnionych przez Zamawiającego do dokonania odbioru:

Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
przez Wykonawcę:

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

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

*niepotrzebne skreślić
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