SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 EURO.

Sygn. postępowania: EZP-240-72/2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
(3 części)

ZATWIERDZAM:
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Patrycja Pabich
Data: 16.10.2020 r.
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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” lub „PIG-PIB” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.
1.

ZAMAWIAJĄCY

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego - 3 części, w tym:
1)
część 1: dostawa i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych do Oddziału Świętokrzyskiego
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach;
2)
część 2: dostawa i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych do Oddziału Karpackiego
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie;
3)
część 3: dostawa i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych dla Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
 Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
 Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
3.4. W celu zapoznania się z warunkami lokalowymi dotyczącymi miejsca realizacji zamówienia, odbędzie
się spotkanie z Wykonawcami:
3.4.1.
w zakresie części nr 1 – w dniu 21.10.2020 r., o godzinie 10:00, na terenie Oddziału Świętokrzyskiego
PIG-PIB, ul. Zgodna 21, 25-953 Kielce (miejsce spotkania: sekretariat);
3.4.2.
w zakresie części nr 2 – dniu 22.10.2020 r., o godzinie 10:00, na terenie Oddziału Karpacki PIG-PIB,
ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków (miejsce spotkania: sekretariat);
3.4.3.
w zakresie części nr 3 – dniu 23.10.2020 r.:
 o godzinie 10:00, na terenie PIG-PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (miejsce spotkania:
parter, przy ochronie);
 o godzinie 12:30, na terenie PIG-PIB, ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa (miejsce spotkania:
pokój 217a).
Informacja ze spotkania (zawierająca zgłoszone na spotkaniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazania źródła zapytania) zostanie zamieszczona na stronie internetowej,
na której udostępniona jest SIWZ.
Uwaga:
Koszt udziału w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcom transportu
pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, na których będą się odbywać wizje lokalne.
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4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
5.

INNE POSTANOWIENIA

5.1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
jedną lub więcej części zamówienia.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.3. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
5.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani zawarcia umowy ramowej.
5.6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 7

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3)
zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. W zakresie „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej” (dotyczy
części 1, 2 i 3 zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada certyfikat F-gazowy dla
przedsiębiorców, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub
serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.).
7.3. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
7.3.1.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) dla części nr 1: jedno zamówienia polegające na dostawie urządzeń klimatyzacyjnych wraz
z montażem, na kwotę co najmniej 4 000,00 zł netto;
b) dla części nr 2: jedno zamówienie polegające na dostawie urządzeń klimatyzacyjnych wraz
z montażem, na kwotę co najmniej 4 000,00 zł netto;
c) dla części nr 3: dwa zamówienia polegające na dostawie urządzeń klimatyzacyjnych wraz
z montażem, na kwotę co najmniej 75 000,00 zł netto każde;
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu zawierającego dane wyrażone w innych
walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość wyrażoną w walucie innej niż PLN na PLN,
w oparciu o średni kurs dal danej waluty, zgodnie z tabelą średnich kursów Narodowego Banku
Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
7.3.2.

dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego
i które posiadają kwalifikacje zawodowe i uprawnienia w podanym niżej zakresie – dotyczy części 1,
2 i 3 zamówienia, tj. co najmniej:
7.3.2.1. jedną (1) osobą posiadającą ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do wykonywania prac eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno - pomiarowym
urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW;
7.3.2.2. jedną (1) osobą posiadającą ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do wykonywania pracy w zakresie urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;
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7.3.2.3. jedną (1) osobą posiadającą ważny (aktualny) certyfikat F-gazowy dla personelu, wydany przez
Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji
stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.);
7.3.2.4. jedną (1) osobą do kierowania robotami budowlanymi (do pełnienia funkcji kierownika robót)
– co najmniej jedna (1) osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawą do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych.
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu o którym mowa w ppkt 7.3.2.1. - ppkt 7.3.2.4 SIWZ.
7.4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
7.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.4.2.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych osób, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

7.4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.
7.5. Spełnianie warunków udziału przez Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna), warunki określone w pkt 7.2. i 7.3. SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego
Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych
w oświadczeniach i dokumentach.
7.7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
8.2. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, przy czym
Zamawiający może wykluczyć Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 814) lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1228).
8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w ustawie Pzp, w tym z uwzględnieniem
procedur określonych w art. 24 ust. 8-10 ustawy Pzp, o ile wystąpią wskazane tam podstawy wykluczenia.
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8.5. Przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postepowania, określona w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ oceniana będzie
odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
zawierające w szczególności informacje:
9.1.1.
o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 7 SIWZ,
9.1.2.
o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp,
9.1.3.
o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego
podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.
9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:
9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest
we wzorze zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna),
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to potwierdza brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
10. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór informacji w odniesieniu
do przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
11.1. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury jest
nieuzasadnione lub niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.
11.2. Dla 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 spełnia warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.
11.8.

11.9.

11.10.

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
dokumentów wymienionych w pkt 11.4. i 11.5 SIWZ (w razie konieczności także w pkt 11.8 i 11.10 SIWZ).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 7 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
11.4.1. Certyfikatu F-gazowego dla przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych;
11.4.2. Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonane,

oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa
wyżej;
11.4.3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
następującego dokumentu:
11.5.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, ze Wykonawca wykazał spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasadach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do innych podmiotów:
11.8.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
11.8.2. stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków,
których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty
tych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawcę.
Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka
cywilna), dokumenty wymienione w pkt 11.5 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt 11.4 SIWZ składa ten Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub Wykonawcy wspólnie.
Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej:
11.10.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.5.1 SIWZ – składa dokument lub
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dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
11.10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.10.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.10.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 11.10.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt. 11.10.2. SIWZ
stosuje się odpowiednio.
11.11. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
Zamawiający dopuszcza w postępowaniu dwie formy złożenia dokumentów lub oświadczeń tj. formę
pisemną lub elektroniczną (nie dotyczy złożenia oferty oraz załączników).
Z uwagi na stan epidemii Zamawiający zaleca aby dokumenty i oświadczenia składane przez
Wykonawcę w toku prowadzonego postępowania na wezwanie Zamawiającego oraz oświadczenie
o którym mowa w pkt 10 SIWZ, składane były w postaci elektronicznej, zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt. 11.11.4-11.11.8 SIWZ.
Wymagania dotyczące formy pisemnej:
11.11.1. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia składane
są w oryginale.
11.11.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
11.11.3. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach muszą być
podpisane własnoręcznie przez uprawnioną osobę, w miejscu dokonanej poprawki lub
zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.
Wymagania dotyczące formy elektronicznej:
11.11.4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11.11.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawstwa, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
11.11.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11.11.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej
przez Wykonawcę albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo przez podwykonawcę
elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
11.11.8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez
podwykonawców.
11.12. Reprezentacja i pełnomocnictwo
11.12.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
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Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.12.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.12.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.
11.13. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
11.13.1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2019 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U
z 2020 r., poz. 346).
11.13.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
(ze wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– w formularzu Oferta).
12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

12.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia
informacji/oświadczeń/dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez
Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania
charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 9, 10 i 11 SIWZ.
12.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów określonych
w pkt. 10 i 11 SIWZ w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej
(mariola.siwek@pgi.gov.pl). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
elektronicznego złożenia oferty oraz załączników do oferty.
12.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
12.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie
biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma obowiązek
udzielenia odpowiedzi.
12.5. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi uznaje
się za złożone w chwili, w której wpłyną one do siedziby adresata elektronicznie lub zostaną
doręczone w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając oświadczenie,
wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, elektronicznie, każda
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strona ma obowiązek potwierdzić wpływ (lub poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej
strony.
12.6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Mariola Siwek (Biuro Zamówień Publicznych)
tel. + 48 22 459 21 65, e- mail: mariola.siwek@pgi.gov.pl
12.7. Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
lub zgodnie z pkt. 12.2 SIWZ na adres poczty elektronicznej:
e-mail: mariola.siwek@pgi.gov.pl
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego
w pkt 16.2 SIWZ.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
15.1. Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań m.in. alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
15.2. Oferta musi zawierać co najmniej:
15.2.1. wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
15.2.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 9 SIWZ, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
15.2.3. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
15.2.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o których mowa w pkt 9.1.3.1
SIWZ (jeśli dotyczy);
15.2.5. informację o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców
w składanej ofercie;
15.2.6. w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – stosowne wyjaśnienie, o którym mowa
w pkt 15.24 SIWZ.
15.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
15.4. Brak informacji, o której mowa w pkt 15.2.5 SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
15.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w danej części, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w danej części spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych w tej części przez danego Wykonawcę.
15.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
15.7. Ofertę stanowi wypełniony i skonkretyzowany druk „OFERTA”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ, z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
15.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny,
pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15.9. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem
ręcznym.
15.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
15.11. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 10.13.1 SIWZ w języku obcym,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
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15.12. Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach
Zamawiającego nie może ulec zmianie.
15.13. Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej wszelkie pliki
zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał
pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub xml.
15.14. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
15.15. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna i podlega
udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010),
jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz jednocześnie wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15.16. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
15.17. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
15.18. Ofertę składa są w jednym egzemplarzu dla danej części, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.
15.19. Koperta lub opakowanie powinny być zaadresowane i opisane w następujący sposób:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
„Oferta na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, część nr …….”
(sygnatura postępowania: EZP-240-72/2020)
Nie otwierać przed godziną 10:30, dnia 30.10.2020 r.
15.20. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
15.21. W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem operatora
pocztowego lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do
Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
15.22. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Dla uznania
skuteczności wprowadzenia zmian do oferty, konieczne jest otrzymanie przez Zamawiającego
pisemnego powiadomienia, podpisanego przez osoby uprawnione, o wprowadzeniu zmian do oferty,
przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Koperty oznaczone jak w pkt 15.19 SIWZ
z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Dla uznania
skuteczności wycofania złożonej oferty, konieczne jest otrzymanie przez Zamawiającego
powiadomienia, podpisanego przez osoby uprawnione, o wycofaniu oferty, przed upływem o terminu
wyznaczonego do składania ofert.
15.23. Zamawiający informuje, że oferty są jawne, z tym, że udostępnia się je od chwili otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, ze nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (np. kopercie) i opisana:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
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16. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
16.1. Miejsce składania ofert:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1) czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 08.15. – 16.15

16.2. Termin składania ofert upływa 30.10.2020 r. o godz. 10:00.
16.3. Oferty dostarczone do Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub
posłańca będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia
do terminu określonego w pkt 16.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej
PIG-PIB.
16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci tę ofertę..
16.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego
w bud. A, pok. nr 230.
16.6. Otwarcie ofert jest jawne.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi informacje
dotyczące:
16.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
16.7.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
16.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
- jeżeli dotyczy.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
17.1. Cenę oferty należy wyliczyć w każdej z części na którą Wykonawca składa ofertę, na formularzu oferty
i podać w PLN. (Załącznik nr 3 do SIWZ).
17.2. Cenę oferty należy wyliczyć następująco:
1)
dla każdej pozycji należy określić cenę jednostkową netto w PLN oraz stawkę podatku VAT (w %)
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)
należy wyliczyć cenę netto w PLN jako iloczyn ceny jednostkowej i liczby jednostek oraz wyliczyć
cenę brutto w PLN,
3)
należy podać łączną cenę netto w PLN i brutto w PLN za realizację zamówienia – dotyczy części nr 3.
17.3. Ceny jednostkowe netto zawarte w ofercie nie mogą być podwyższone w trakcie realizacji zamówienia.
17.4. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe
netto i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.
17.5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
17.6. Wszystkie ceny będą określone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
17.7. Wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
17.8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Tak wyliczona cena oferty będzie podstawą porównania oferty w kryterium „cena”.
Wykonawca w ofercie wskazuje, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
17.9. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, jeżeli cena oferty lub jej
istotne części składowe wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
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wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

zgodnie

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej części, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami, których wagi wynoszą:
Nazwa kryterium

Waga podana w punktach

Cena (C)

90

Okres gwarancji (G)

10

18.2. W kryterium oceny ofert punkty zostaną przyznane ofertom niepodlegającym odrzuceniu. Oferta
w każdej części może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punktacja łączna oferty w danej części będzie
składać się z sumy punktów przyznanych w każdym kryterium oceny ofert, według przydzielonej wagi
każdego z kryteriów. Punktacja łączna będzie wyliczona wg wzoru:
COf = C+G
gdzie:
COf - oznacza liczbę punktów przyznanych za całość oferty;
C - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium cena,
G - oznacz liczbę punktów przyznaną w kryterium okres gwarancji.
18.3. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena:
najniższa cena (brutto)
C = -------------------------------------------------- x 90
cena oferty badanej (brutto)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „cena” wynosi 90.
18.4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Okres gwarancji:
Okres gwarancji
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy lub więcej

Liczba przyznanych punktów
0
5
10

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „okres gwarancji” wynosi 10.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako
niezgodna z SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 36 miesięcy.
18.5. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
18.6. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
przyznanych punktów wg. ww. kryteriów.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
19.2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przekazać Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
19.3. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy:
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1)

2)

dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt 7.3.2. SIWZ;
dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania umowy, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty
dokumentów.

20. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
20.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia
umowy), z uwzględnienie postanowień wynikających z oferty Wykonawcy.
20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla
całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
20.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie
realizacji zamówienia, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
20.4. Powierzenie
wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia
Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
20.5. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych
postanowieniach umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy Pzp.
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
22.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
22.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
23. DANE OSOBOWE
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”, Zamawiający informuje, 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: dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz
z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – 3 części
(sygn. postępowania: EZP-240-72/2020), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
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) oraz 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
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej
umowy;
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 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. Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnione również innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa;
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;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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
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.

______________________
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.
*
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24. ZAŁĄCZNIKI:
24.1.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

24.2.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

24.3.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”

24.4.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania

24.5.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw

24.6.

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 urządzeń klimatyzacyjnych typu Split wraz z montażem dla
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części), w tym:
− część 1: dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem do Oddziału Świętokrzyskiego
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach;
− część 2: dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem do Oddziału Karpackiego Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie;
− część 3: dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Część 1 zamówienia:
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce.
 pomieszczenie serwerowni, 1 piętro– moc chłodnicza 3,4 kW – 1kpl
Część 2 zamówienia:
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem do Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego , ul. Skrzatów 1 w Krakowie.
 serwerownia, 1 piętro – moc chłodnicza 3,4 kW – 1kpl
Część 3 zamówienia:
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie:
1.

Budynek im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.
 Pomieszczenie nr 31S (rozdzielnia, przyziemie UPS) – 5,3kW, 1kpl wraz z podłączeniem
i uruchomieniem systemu monitoringu sterującego pracą klimatyzatorów, który posiada moduły
wejść i wyjść do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu
i pomiaru prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać
wiadomość sms o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu
(min 6 numerów). Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową. System
pracy naprzemiennej z istniejącym urządzeniem marki LG smart inwerter.
 Pomieszczenie nr 32a (Przybudówka) 3,4kW – 1kpl.

2.

Budynek im. Ignacego Domeyko przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.
 Pomieszczenie nr 14 (rozdzielnia, parter) moc chłodnicza 5,3kW – 2kpl. zawierającej system
monitoringu sterujący pracą klimatyzatorów który posiada moduły wejść i wyjść do których należy
podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru prądu. W/w system po
przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms o przekroczeniu
ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów). Wymagana
komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową.

3.

Budynek im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.
 Pomieszczenie nr 21 (rozdzielnia, przyziemie) moc chłodnicza 5,3kW – 1kpl. wraz z podłączeniem
i uruchomieniem systemu monitoringu sterującego pracą klimatyzatorów, który posiada moduły
wejść i wyjść do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu
i pomiaru prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać
wiadomość sms o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu
(min 6 numerów). Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową.


Pomieszczenie nr 06 (UPS, przyziemie) 7,0kW – 2kpl wraz z systemem monitoringu, który steruje
naprzemienną pracą klimatyzatorów który posiada moduły wejść i wyjść do których należy
podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru prądu. W/w system po
przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms o przekroczeniu
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ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów). Wymagana
komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową. Istniejące dwa klimatyzatory należy
zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

4.



Pomieszczenie nr 201 (krosownia, 2 piętro) 3,4kW – 1kpl. wraz z podłączeniem i uruchomieniem
systemu monitoringu sterującego pracą klimatyzatorów, który posiada moduły wejść i wyjść
do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru
prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms
o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów).
Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową. Istniejący (wyłączony
z użytkowania) jeden klimatyzator należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Drugi
istniejący klimatyzator marki MDV należy włączyć do systemu pracy naprzemiennej.



Pomieszczenie nr 24 (krosownia, przyziemie) – 5,3kW, 1kpl wraz z podłączeniem i uruchomieniem
systemu monitoringu sterującego pracą klimatyzatorów, który posiada moduły wejść i wyjść
do których należy podłączyć czujniki: IRDE, zalania, temperatury, wilgotności, dymu i pomiaru
prądu. W/w system po przekroczeniu ustawionych progów jest w stanie wysłać wiadomość sms
o przekroczeniu ustawionych parametrów pracy na wskazany numer telefonu (min 6 numerów).
Wymagana komunikacja z modułem poprzez przeglądarkę internetową.

Budynek biurowy przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie
 Pomieszczenie nr 203 (laboratorium, 2 piętro) 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 204 (laboratorium, 2 piętro) 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 307, 3 piętro moc chłodnicza 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 308, 3 piętro moc chłodnicza 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 316, 3 piętro moc chłodnicza 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 201 (laboratorium, 2 piętro) 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 202 (laboratorium, 2 piętro) 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 205 (laboratorium, 2 piętro) 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 206 (laboratorium, 2 piętro) 3,4kW – 1kpl
 Pomieszczenie nr 317 (laboratorium, 3 piętro) 3,4kW – 1kpl

5.



Budynek warsztatowy przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie
Pomieszczenie nr 02, parter, moc chłodnicza 3,4kW – 1kpl
Pomieszczenie nr 28, parter, moc chłodnicza 3,4kW – 1kpl

Specyfikacja urządzeń:

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW
Czynnik chłodniczy: R32 lub R410A
Klasa energetyczna chłodzenia min. A++
SEER min 6,6 W/W
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej do19 dB(A)
Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia – 100C do +460C
Sterownik


Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 5,3kW
Czynnik chłodniczy: R32 lub R410A
Klasa energetyczna chłodzenia min. A++
SEER min 6,4 W/W
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej do 23 dB(A)
Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia – 150C do +480C
Sterownik



Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 7,0kW
Czynnik chłodniczy: R32 lub R410A
Klasa energetyczna chłodzenia min. A++
SEER min 6,4 W/W
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Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej do 27 dB(A)
Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia – 150C do +480C
Sterownik
Poprzez komplet Zamawiający rozumie dostawę i montaż urządzenia klimatyzacyjnego wraz z instalacją
freonową , elektryczną, odprowadzeniem skroplin, zgodnie z powyższą specyfikacją, wykonaniem próby
szczelności i rozruchem całej instalacji.
Opis montażu
Lokalizację urządzeń oraz trasy przewodów freonowych i elektrycznych należy uzgodnić z inspektorem
robót sanitarnych. Jednostki zewnętrzne należy usytuować na specjalnie wykonanym fundamencie (obok
budynku) lub przystosowanym uchwycie montażowym ściennym. Odprowadzenie skroplin z jednostek
wewnętrznych będzie realizowane grawitacyjnie na zewnątrz budynku lub do kanalizacji wewnętrznej.
W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych należy
przewidzieć montaż pompki skroplin.
Wykonawca w pomieszczeniach nr 06 (UPS), 201 ( budynek C) oraz nr 24 (budynek C) ma obowiązek
zapewnić pracę urządzeń w systemie redundantnym. W pomieszczeniu nr 24 pracuje istniejący klimatyzator
marki LG (który przewidziany jest do pracy redundantnej z nowym klimatyzatorem). W pomieszczeniu nr 201
pracuję istniejący klimatyzator marki MDV (który przewidziany jest do pracy redundantnej z nowym
klimatyzatorem).
W przypadku posadowienia jednostki zewnętrznej na zewnątrz przy budynku należy przewidzieć roboty
związane z rozbiórką kostki w celu przeprowadzenia kanalizacji (kablowej , instalacji freonowej). Wykonawca
jest zobowiązany przywrócić stan z przed demontażu kostki.
Rurociągi na ścianach pomieszczeń należy obudować listwą maskującą chyba, że istnieje możliwość
prowadzenia przewodów w ścianach lub nad sufitem podwieszonym. W przypadku ingerencji w konstrukcję
ścian należy ją odtworzyć do stanu istniejącego.
Wszelkie prace demontażowe istniejących nieczynnych instalacji i urządzeń Wykonawca wykona w ramach
umowy oraz za wynagrodzeniem w niej przewidzianym.
W budynku biurowym przy Jagiellońskiej, jednostki zewnętrzne należy zlokalizować na dachu budynku. W tym
celu konieczne jest poprowadzenie pionów instalacyjnych. W zakresie prac należy uwzględnić wykonanie
przejść szczelnych przez dach.
Do zasilenia urządzeń w energię elektryczną należy wykorzystać istniejące rozdzielnie w uzgodnieniu
z inspektorem robót elektrycznych. Należy przewidzieć zabezpieczenia różnicowo prądowe z członem
nadmiarowo-prądowym. W miejscach gdzie nie występuje sufit podwieszany, przewody kablowe należy
prowadzić w specjalnych listwach maskujących z PVC.
Przed wbudowaniem instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych Wykonawca ma obowiązek przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji karty urządzeń i materiałów, które zamierza wbudować.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy
UMOWA NR CRZP-240-……./2020
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE EZP-240-72/2020
Część nr ………1

zawarta w dniu …………………………2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres:
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133,
reprezentowanym przez/w imieniu którego działają:
………………………….
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym lub PIG-PIB,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ………………………, adres: ….-……… ……………………….,
ul. ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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 centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………,
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, adres: …………………, ul. …………………….……, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: ………………………….. (na mocy ……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń:
……………….., ul. …………………,
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. ……………………………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………,
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. ………………………….…, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
wspólnikami spółki cywilnej ……………………………………….., adres ………………………, NIP ………………………..
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Wykonawcą,
zwanymi także łącznie Stronami.
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienie o wartości
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części) została zawarta umowa o następującej
treści (dalej: „umowa”):
§1

1

treśd umowy zostanie dostosowana do części zamówienia, której będzie dotyczyła
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PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1)
2)
3)

część 1: dostawa i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych do Oddziału Świętokrzyskiego
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach;
część 2: dostawa i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych do Oddziału Karpackiego
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie;
część 3: dostawa i montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych dla Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

2. Przedmiot umowy wykonywany będzie w czynnych budynkach i nie może zakłócić pracy znajdujących
się w budynku pracowników Instytutu oraz osób odwiedzających. Przedmiot zamówienia musi być
wykonywany w sposób który zapewni bezpieczeństwo mienia oraz wszystkich osób znajdujących się w
budynku (w tym min. pracowników, osób z zewnątrz). Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia w mieniu
Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe w trakcie lub/i w związku z prowadzonymi robotami,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz jest zobowiązany do ich usunięcia/naprawienia, w tym
powstałej szkody.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu
zamówienia).

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami technicznobudowlanymi.
§2
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin części obiektu objętego przedmiotem
umowy, uzyskał wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp., ppoż. oraz wiedzą
techniczną;
2) przekazane przez Zamawiającego dokumenty są wystarczające do prawidłowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i nie zgłasza do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3) zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego
w § 1 ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 powyżej.
4) zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy z należytą starannością, etyką
zawodową oraz postanowieniami umowy.
§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
1.
2.
3.

4.
5.

Kierownikiem robót przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………,
tel. kom.: ………….. , e- mail …………………..
Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego sprawował będzie ……………. (branża sanitarna),
tel.: ………….. ,tel. kom.: ………. e -mail ……………….
Przedstawiciele Stron są umocowani do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu
umowy, w tym do dokonywania czynności odbioru, podpisywania protokołów odbioru, odbierania korespondencji Stron w sprawach dotyczących realizacji umowy. Ponadto osoby wskazane w ust. 2 będą
działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.
O zmianie danych zawartych w ust. 1 i 2, Strony powiadamiają się na piśmie lub za pośrednictwem poczty
e-mail. Zmiana danych nie będzie stanowić zmiany umowy.
Za pisemną formę składania oświadczeń Strony rozumieją również przesłane oświadczenie, dokument
oraz inne informacje podpisane kwalifikowanym podpisem elektroniczny, i wysłane za pośrednictwem
wskazanych w umowie adresów e-mail.
§4
TERMIN REALIZACJI

1.
2.

Przedmiot umowy, określony w § 1, Wykonawca wykona w terminie 14 dni liczonym od dnia zawarcia
umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
wykonania robót bez zastrzeżeń.
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§5
OBOWIĄZKI STRON
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) kompleksowe realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, polskimi
normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną;
2) zabezpieczenie terenu objętego realizacją umowy przed wejściem osób trzecich;
3) zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony p.poż. na terenie objętym
realizacją przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zgłoszenie ich do odbioru zgodnie z treścią § 6 ust. 3
umowy;
5) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy uporządkowanie pomieszczeń w których był
przeprowadzony montaż;
6) uczestniczenie w przeglądach zwoływanych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji
i rękojmi na wykonane prace.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonywanie odbiorów przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia wpływu
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do Zamawiającego o gotowości do odbioru,
2) zapłata za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z § 7 i § 8,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 6.
§6
ODBIORY
1.

Przedmiot umowy będzie podlegał następującym odbiorom:
1) odbiór końcowy potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń na danym obiekcie,
2) odbiór ostateczny.
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które określi
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapisując je w protokole odbioru.
3. Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza poprzez powiadomienie (e-mailem, faksem) Inspektora
Nadzoru Zamawiającego wskazanego w § 3 ust. 2 l umowy.
4. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie i powinien być rozpoczęty nie później niż w ciągu 5 dni
roboczych licząc od daty zgłoszenia – każdorazowo odbiorów dokonują Inspektorzy Nadzoru
Zamawiającego.
5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót
z uwzględnieniem ich jakości oraz rzeczywistej ilości zrealizowanych robót.
6. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności wbudowanych materiałów.
7. Odbiór końcowy dokonywany jest z udziałem Komisji odbiorowej składającej się z przedstawicieli
Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika Robót.
8. Z czynności przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół, a jeżeli w toku odbioru zostaną
stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)
jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od czynności odbiorowych
do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin ich usunięcia, w tym przypadku Wykonawca
obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad;
2)
jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w §9 ust. 1 lub żądać wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
9. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń jest stwierdzenie pełnego
i należytego wykonania wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
10. Odbiór ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi na podstawie wezwania Zamawiającego
(§ 10 umowy ust. 1) i polegać będzie na ocenie wykonanych prac oraz wskazaniu wad w robotach
będących przedmiotem umowy, koniecznych do usunięcia przez Wykonawcę w okresie określonym przez
Zamawiającego.

§7
WYNAGRODZENIE
21

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę:
 netto ……………….. (słownie zł: …………………………………….)
 podatek VAT ……………… zł
 brutto: ………….. zł (słownie zł: ……………………………… …………… złotych)
zgodnie z ofertą dla części nr …. Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
2. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie są niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy,
w tym między innymi (lecz nie wyłącznie) koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty użytych
materiałów, utrzymania i likwidacji ewentualnego zaplecza koniecznego do realizacji prac, dozorowania
terenu prac, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich
składowanie, dokumentacji powykonawczej itp.
§8
PŁATNOŚCI
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1, nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy,
po wykonaniu przedmiotu umowy i odebraniu go przez Zamawiającego.
Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i potwierdzeniu
usunięcia wszystkich wad, usterek, tj. podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego.
Zapłata należności Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na
fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, wraz
z protokółem odbioru końcowego podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego,
Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 525-000-80-40.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego.
§9
KARY UMOWNE

1.

2.
3.
4.
5.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną:
1) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy licząc od dnia
następnego po terminie wykonania (§4 ust. 1) do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w § 7 ust.1 umowy, o ile na dzień potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawca od obowiązki wykonania umowy.
§ 10
RĘKOJMIA I GWARANCJA

1.
2.

3.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …… (min. 36) miesięcy licząc
od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek lub na własny koszt
w ustalonym zakresie w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia tej usterki lub wady przez Zamawiającego,
poprzez wysłanie wiadomości e-mailem lub faksem na adres Wykonawcy do Kierownika robót.
Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego
do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej.
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4.
5.

Strony umowy ustalają, że ostateczny termin przeglądu wykonanych w ramach umowy robót, wyznaczony
zostanie nie później niż na 7 dni roboczych poprzedzających upływ terminu rękojmi.
Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą
miały gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe niż 36 miesięcy, to Wykonawca zobowiązuje
się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust.4 powyżej.
§ 11
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona zakres umowy z udziałem/ bez udziału podwykonawców.
§ 12
ZMIANA UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:
a) zmiany w zakresie i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp;
b) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy; w szczególności zmiany stawki
podatku od towarów i usług;
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego
przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności
urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia
produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, pojawienia się na rynku
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy
lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia
ceny ofertowej;
d) zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją
zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od
Stron umowy, które są poza kontrolą Stron umowy, na których czas trwania Strony nie mają
jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań
wynikających z umowy).
3. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru Zamawiającego
wystąpienia w/w okoliczności i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez
Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy.
4. Zamawiający przewiduję też możliwość zmiany umowy poprzez zmianę wysokości naliczonych lub
należnych od Wykonawcy kar umownych, w sytuacji gdy zobowiązania Wykonawcy zostaną zrealizowane
w znacznej części, zaś Zamawiający nie poniesie szkody.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 umowy podlega unieważnieniu.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgodnych oświadczeń woli obu
Stron, wyrażonych w formie pisemnego aneksu, za wyjątkiem zmiany wskazanej w ust. 4 powyżej która
odbywa się w formie porozumienia.
§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Stronom w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpienia istotnych zmian okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
z tytułu wykonania części umowy do dnia zawiadomienia o odstąpieniu, bez prawa dochodzenia kar
umownych, o których mowa w § 9 ust. 2

2) z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym ex nunc w przypadku:
a) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od zawarcia
umowy;
b) wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umową bez akceptacji inspektora nadzoru i nie
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przystąpienia do właściwego wykonania przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę
realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego;
c) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;
d) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie
umowy;

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia
3.

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od umowy na Stronach ciążą następujące obowiązki :
1) w terminie 7 dni licząc od daty odstąpienia od umowy Strony sporządzą szczegółowy protokół
inwentaryzacji wykonanych prac w toku według stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony,
z powodu którego od umowy odstąpiono;
3) Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i zabezpieczone, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia
za wykonane, a nie rozliczone prace.
§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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, 00-975 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. 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). W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną
przetwarzanie danych w zakresie miejsca zamieszkania, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz daty
urodzenia odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a 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.
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7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmowane 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.
§ 15
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.
4.

5.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego.
Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2019 roku poz.118 z późn. zm.)
posiada status dużego przedsiębiorcy.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość, ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZP-240-72/2020 pn.:
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
(3 części)
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

Część nr 1:
1. Oferujemy wykonanie
zamówienia za cenę:

przedmiotu

zamówienia,

określonego

w

specyfikacji

istotnych

warunków

brutto: ……………………………………………..…
słownie: ………………………………………………
zgodnie z poniższym wyliczeniem:
Przedmiot
Zamówienia:

Nazwa handlowa
oferowanego
model/Producent:

Liczba
kpl

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto
/kol.4xkol.5/

Stawka
podatku
VAT
(w %)

Cena
(wartość)
brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
o mocy 3,4 kW

Lp.

1

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW
Parametry
Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER

Minimalne wymagania

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,6 W/W
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Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

Do 19dB(A)
– 100C do +460C

Sterownik

tak / nie

x

(niepotrzebne skreślić)

2. Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego
odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
4. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
5. Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić)prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub
usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.
3.

Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia
podwykonawcom*:
Firma, adres podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

Część nr 2:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:
brutto: ……………………………………..…………
słownie: ………………………………………………
zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Lp.

Przedmiot
Zamówienia:

Nazwa handlowa
oferowanego
model/Producent:

Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto
/kol.4xkol.5/

1

2

3

4

5

6

1

Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
o mocy 3,4 kW

Stawka
podatku
VAT
(w %)

Cena
(wartość)
brutto

7

8

1

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,6 W/W

Sterownik
2.
3.

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do19dB(A)
– 100C do +460C
x

tak / nie
(niepotrzebne skreślić)

Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego
odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
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4.
5.

Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić) prowadził do powstania
obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru
dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich
podatku.
Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację
podwykonawcom*:

6.

Firma, adres
podwykonawcy

u Zamawiającego
lub usługi, którego
wartość bez kwoty
części zamówienia

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

Część nr 3:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:
brutto: …………………………………………..……
słownie: ………………………………………………
zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Lp.

Przedmiot
Zamówienia:

Nazwa handlowa
oferowanego
model/Producent:

Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto
/kol.4xkol.5/

Stawka
podatku VAT
(w %)

Cena
(wartość)
brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
o mocy 3,4kW
Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
o mocy 5,3kW
Dostawa wraz
z montażem
klimatyzatora
o mocy 7,0kW

14

5

2
RAZEM:

X

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,6 W/W

Sterownik

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do19 dB(A)
– 100C do +460C
x

tak / nie
(odpowiednio skreślić)

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 5,3kW
Parametry

Minimalne wymagania

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)
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Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia
Sterownik

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,4 W/W
do 23 dB(A)
– 150C do +480C
x

tak / nie
(odpowiednio skreślić)

Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 7,0kW
Parametry

Minimalne wymagania

Czynnik chłodniczy
Klasa energetyczna chłodzenia
SEER
Poziom ciśnienia akustycznego
jednostki wewnętrznej
Zakres temperatury zewnętrznej
pracy klimatyzatora w trybie
chłodzenia

R32 lub R410A
min. A++
min. 6,4 W/W

Sterownik
2.
3.
4.
5.

6.

Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

do 27 dB(A)
– 150C do +480C
x

tak / nie
(odpowiednio skreślić)

Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego
odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić)prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego
dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty
podatku.
Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia
podwykonawcom*:
Firma, adres
podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

Oświadczamy, że
1) jesteśmy/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą*.
2) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi
postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ** oraz, że wykonamy zamówienie
na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;
3) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą
ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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.
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5) Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa
i nie mogą być udostępniane musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
4.

Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:
Nazwa oświadczenia
lub dokumentu

5.
6.

Adres strony internetowej na której dokument lub oświadczenie jest dostępny w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ
lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez Zamawiającego

Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail

7.

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty,
stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) ……………………………
2) ……………………………

* odpowiednio skreślić albo wypełnić
** jeżeli dotyczy

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 4 do SIWZ

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

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

.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:
dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego - 3 części, spełniamy warunki o których mowa w pkt 7 SIWZ.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 7 SIWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się
wpisać – nie dotyczy)
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III. OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

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

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

.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:
dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)
1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843
z późn. zm.).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….…………

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z wykonawców oddzielnie.
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IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:

……………………………………………………….………………………

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):

* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy
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Miejscowość
i data:

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………………………………..
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ DOSTAW

na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)
Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7.3.1. SIWZ:
Przedmiot zamówienia

Podmiot na rzecz, którego były
świadczone dostawy

Wartość zamówienia
netto (zł)

Daty wykonania
od………………

……………………………
Dostawa urządzeń
klimatyzacyjnych
wraz z montażem

(dd/mm/rrrr)

(firma)
……………………………………………
…………………………………………

(dd/mm/rrrr)

(adres)

od………………

……………………………
Dostawa urządzeń
klimatyzacyjnych
wraz z montażem

do………………

(dd/mm/rrrr)

(firma)
………………………………………
………………………………………
………

do………………
(dd/mm/rrrr)

(adres)
od………………

……………………………
Dostawa urządzeń
klimatyzacyjnych
wraz z montażem

(dd/mm/rrrr)

(firma)
………………………………………
………………………………………
………

do………………
(dd/mm/rrrr)

(adres)
W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały zrealizowane należycie.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):
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Miejscowość
i data:

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………………………………..
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem
dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)

Zakres wykonywanych
Imię i nazwisko
czynności przy realizaosoby
cji zamówienia

Kwalifikacje

Uprawnienia

zawodowe

budowlane

Informacja o podstawie dysponowania
osobami np. umowa
o pracę, o dzieło, itp.)

X

Ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do wykonywania prac eksploatacji i
dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno - pomiarowym urządzeń wentylacji,
klimatyzacji i chłodniczych
o mocy powyżej 50 kW.

X

własny / udostępniony*

X

Ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do wykonywania pracy w zakresie
urządzeń elektrycznych
o napięciu do 1 kV.

X

własny / udostępniony*

X

Ważny (aktualny) certyfikat
F-gazowy dla personelu,
wydany przez Urząd Dozoru
Technicznego w zakresie
instalowania, konserwacji
lub serwisowania i likwidacji
stacjonarnych urządzeń
klimatyzacyjnych zgodnie
z art. 20 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2158 z późn.
zm.).

X

własny / udostępniony*
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Uprawnienia budowlane numer
…...……………………
…………..……………
………
(wpisać numer ewidencyjny uprawnień
budowlanych)
do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności
………………………
……………………….
………………………
………………………
………...………………
..
(uzupełnić wpisując specjalność)
wpisany na listę
………………...………
………………………

Kierownik robót
budowlanych
(do pełnienia funkcji
kierownika robót

X

(wpisać nazwę odwłasny / udostępniony*
powiedniej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa)
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
pod numerem
………………….……
………….
(wpisać członkowski
numer ewidencyjny
odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
podstawa prawna
nadania uprawnień
budowlanych
………………………
……….………………
………………………
………………………
……….………………
…
(uzupełnić)

*- niepotrzebne skreślić
Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu musi
w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji tego zamówienia.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):
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Miejscowość
i data:

