
Nr sprawy 7/PA/2016 

 

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, zaprasza do udziału 

w postępowaniu prowadzonym w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie                      

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną                  

w dalszej części SIWZ „Pzp” ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) na: 

 

 

„Dostawę, montaż i podłączenie nowych zestawów 

kontenerów na potrzeby laboratorium” 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zatwierdził: 

 

Kierownik Oddziału 

dr Przemysław Fochtman  



Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie 

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna, woj. Śląskie tel. /fax (0 32) 210 30 81 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipo-pszczyna.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytut Badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i podłączenie 

nowych zestawów kontenerów na potrzeby laboratorium. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie nowych zestawów kontenerów 

na potrzeby laboratorium. Przedmiotowe kontenery zostaną posadowione na działce 

Zamawiającego nr 753/7 w Pszczynie ul. Doświadczalna 27. Kontenery muszą spełniać 

kryteria określone w Polskich Normach oraz spełniać wymogi w zakresie przepisów 

przeciwpożarowych i bhp, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz być 

oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

kontenery do miejsca ich przeznaczenia, a następnie dokonać posadowienia na 

przygotowanym przez siebie terenie oraz wykonać wszelkich podłączeń do istniejących sieci 

(prąd, woda, kanalizacja) Zamawiającego. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu 

zamówienia określona została w projekcie stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w 

art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub 



rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ. Przez rozwiązania 

równoważne będą uznane materiały, urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w 

SIWZ. W odniesieniu do zastosowanych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany 

załączyć do oferty specyfikacje techniczne producenta oferowanych urządzeń. 

W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ w tym 

projektu umowy a treścią specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót nadrzędne są 

zapisy SIWZ i projektu umowy. 

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział 

w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne, 

70310000-7 - Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych, 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 

45233200- 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych. 

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

II.1.7) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy.  

II.1.8) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 11 000,00 zł. 

II.1.8.1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu,  

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach 

bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 

109, poz. 1158 z późn. zm.). 

W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione 

okoliczności, o których mowa w pkt. II.1.10) SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w  pkt. II.1.8.1) lit. od „b” do 



„e” musi być wystawione na Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie. Z treści 

gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta 

(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą.  Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać 

zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów 

Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu 

za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 

gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

Wadium należy przelać na rachunek Zamawiającego w banku: 

Bank Śląski S.A. Oddział Pszczyna nr 18 1050 1315 1000 0001 0136 6185 

W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – Dostawa, montaż i podłączenie nowych 

zestawów kontenerów na potrzeby laboratorium”. 

II.1.9) Zasady zwrotu wadium 

a) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania 

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

b) Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

c) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

d) Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium, 

przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w 

wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

II.1.10) Zatrzymanie wadium. 



1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

II.1.10.1) 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione 

w sposób nieprawidłowy.  

II.1.11) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie budową lub 

innymi robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w 

budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby 

posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z 

powyższym do kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod 

kierownictwem pracodawcy. 

II.1.11) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

a) Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% 

wartości umowy z VAT. 

b) Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 

bankowego kwotą zabezpieczenia. 



c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy 

w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego 

Bank Śląski S.A. Oddział Pszczyna nr 18 1050 1315 1000 0001 0136 6185  

W tytule przelewu należy wpisać „zabezpieczenie - numer sprawy: 7/PA/2016”  

 poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach 

pieniężnych, 

 poręczeniach bankowych, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne  

i na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty stanowiącej 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie zwolnione  

w następujący sposób: 

 80 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwolnione  

w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego 

(jakościowego),  

 20 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione nie 

później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

Z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający będzie miał prawo potrącić 

wszelkie należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 



Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione 

w pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 8 tygodni od dnia  

przekazania Wykonawcy uzyskanej przez Zamawiającego ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 

1. nie podlegają wykluczeniu, 

2. spełniają następujące warunki dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

 1 osobą - kierownikiem robót instalacji sanitarnych, posiadającym uprawnienia 

budowlane do  kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej bez ograniczeń 

wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub 

inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których 

zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej. Osoba ta 

na dzień składania ofert musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu  

 1 osobą - kierownikiem robót instalacji elektrycznych, posiadającym uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych prądowych i 

niskoprądowych – logicznych lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika 



robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu 

zawodowego.  

 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej 

niż jednej funkcji z wymienionych powyżej. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż 

„stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:   

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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, 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22  i ust. 5 pkt 1 ustawy,  

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności  są wymagane, z 

zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 

inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 



4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt 2c niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.  

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:  

 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 2 niniejszego rozdziału, 

 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

13-23 ustawy, 

 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.    

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w Rozdziale III.2) SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy 

muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu 

z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 i 2 do 

SIWZ, 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  

o którym mowa w pkt. 1składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 



się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1. 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale III.2) pkt. 3a i 3c SIWZ – 

jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. UWAGA - Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

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

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 



c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale III.2) pkt. 2c 

SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 a-c) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się.  

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale III.3) pkt. 1 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 



uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów,  na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zobowiązanie, o którym mowa w  Rozdziale III.2) pkt. 3a i 3c należy złożyć w formie 

oryginału. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski.   

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale III.3) SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty,  o których mowa w zdaniu pierwszym są 

sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski. 

11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z 

oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być 

opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 



reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca 

polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub 

sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

12. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 

tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt.7, 11 i 

12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów 

wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 

dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z 

informacją o liczbie poświadczanych stron. 

14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.    

III.4) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.  

6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.  

7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez Wykonawcę.  

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 

lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać 

dołączone do oferty.  



10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż 

polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana prze Wykonawcę.  

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  Wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:   

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą,   

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,   

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.   

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:  

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 3 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt III.3) SIWZ według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,  

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 

podmiotu trzeciego.  



e) listę pracowników o których mowa w Rozdziale III.2) pkt. 2c wraz z informacjami 

umożliwiającymi ocenę ich kwalifikacji.  

16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert.  

17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:  

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,  

b) OFERTA – „Dostawa, montaż i podłączenie nowych zestawów kontenerów na 

potrzeby laboratorium”.  

c) NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 27.10.2016 r. o godz. 10:00”; 

d) Koperta/opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem 

odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub 

jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające. 



III.5) TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania 

i otwarcia ofert.  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który łącznie 

uzyska najwyższą ilość punktów w kryteriach wskazanych poniżej: 

1. Cena brutto za całość zamówienia – 60%, 

2. Gwarancja 30%, 

3. Termin wykonania – 10%.  

Ad. 1 Liczba punktów (maksymalnie – 60 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium 

„cena” zostanie obliczona wg wzoru:  



Kc = (Cmin / Cx) x 60 punktów,  

gdzie:  

Kc - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,  

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,  

Cx - cena brutto oferty ocenianej. 

W ofercie należy podać cenę w PLN za całość zamówienia zawierającą całkowity jego koszt 

wraz z należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy 

zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena 

powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości zamówienia. 

Ad. 2 Liczba punktów (maksymalnie – 30 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium 

„gwarancja” zostanie przyznana w następujący sposób: 

a) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na okres 2 – 5 lat 

Zamawiający przyzna 10 punktów, 

b) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na okres 6 – 10 lat 

Zamawiający przyzna 20 punktów, 

c) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji na okres powyżej 10 lat 

Zamawiający przyzna 30 punktów. 

Minimalny zaoferowany okres gwarancji musi wnosić 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca 

w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący 

zostanie przez Zamawiającego przyjęty okres gwarancji 2 lat.  

Ad. 3 Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium 

„termin wykonania” zostanie obliczona w następujący sposób: 

Kt = (Tmin /Tx) x 10 punktów, 

gdzie: 

Kt - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za termin wykonania zamówienia,  

Tmin -  najkrótszy termin wykonania zamówienia zaproponowany w ważnych ofertach 

wyrażony w tygodniach,  

Tx -  termin wykonania zamówienia w ofercie ocenianej wyrażony w tygodniach. 



Maksymalny termin wykonania wynosi 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Uwzględniając powyższe kryteria zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego 

oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową 

i uznana została za najkorzystniejszą. 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

UWAGA : Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert 

Wykonawców skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. 

2011 Nr 177 poz. 1054 z póź. zm.) doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów 

i usług VAT. Dotyczy to wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów ( art. 17 ust 1 pkt 3 

ustawy o podatku VAT),  importu towarów ( art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT ) bądź 

importu usług ( art. 17 ust. 1 pkt 4  ustawy o podatku VAT ) w przypadku Wykonawców 

spoza terytorium  RP oraz dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do  ustawy 

o podatku o VAT, do którego stosuje się tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia  VAT 

w przypadku Wykonawców krajowych ( art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT ). 

W przypadku zawarcia umowy obejmującej transakcję (zamówienie), do których 

znajdzie zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca ma 

obowiązek umieścić na wystawionej  przez niego  fakturze stosowną 

adnotację ,, odwrotne obciążenie VAT ’’ ( art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. ustawy ). 

 

IV.2.2) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia  27.10.2016 r. do godz. 

09:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są następujący 

pracownicy Zamawiającego: mgr inż. Andrzej Mańka. Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się drogą pisemną, elektroniczną mail: ipo@ipo-pszczyna.pl lub faxem 

32 210 30 81. Godziny urzędowania do przetargu: 08.00-14.00. Jeżeli Zamawiający lub 



Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub  informacje faksem albo drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

IV.3.2) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono 

przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 

ustawy PZP. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie 

którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 - 7 ustawy PZP. 

 

IV.4 Środki ochrony prawnej 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 



VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie 

Doświadczalna 27 

43-200 Pszczyna 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

dostawa, montaż i podłączenie nowych zestawów kontenerów na potrzeby laboratorium 

prowadzonego przez Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie: 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w   zakresie opisanym w Rozdziale III.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu). 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale III.2) Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………….……………

……………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  



Załącznik nr 2 do SIWZ  

Zamawiający: 

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie 

Doświadczalna 27 

43-200 Pszczyna 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

dostawa, montaż i podłączenie nowych zestawów kontenerów na potrzeby laboratorium 

prowadzonego przez Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie: 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 



1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, 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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis)  



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I/. W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dostawę, montaż i podłączenie nowych zestawów kontenerów na 

potrzeby laboratorium 

 

NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY 

a) firma: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) REGON: ___________________ NIP: _________________________________ 

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

__________, ______________________________, __________________________, 

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: 

______________________________________, ________, ________ 

 

e) internet: http:// ________________________ pl e-mail: ___________________@_____ 

 

f) numer kierunkowy: __________tel. ___________________ fax._____________________ 

 

składam niniejszą ofertę. 

 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

Wartość brutto w zł........................................................, 

słownie:………............................................……………………………………………………

……………………………………………………………………. 

VAT.................%, kwota podatku w zł. …................................ ,  

słownie:..............................................................….......................................................................

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

Wartość netto w zł .......................................................................... , 

słownie:.........................................................................................................................................

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

 

II/. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – …. tygodnie od dnia podpisania umowy 

 

III/. WARUNKI PŁATNOŚCI: AKCEPTUJEMY WARUNKI PŁATNOŚCI 

OKREŚLONE WE WZORZE UMOWY tj. 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

 



 

 

IV/. OŚWIADCZAM, że: 

1) zapoznałem się z wzorem umowy, który został zawarty w SIWZ, akceptuję go 

i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do tych dokumentów zastrzeżeń 

oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty; 

3) żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4) Okres gwarancji wynosi………. miesięcy (minimum 24 miesiące). 
 

V/. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

VI/. OŚWIADCZAM, że: 

 

Będę polegać na wiedzy i doświadczeniu/potencjale technicznym/ osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia/zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
1
 następujących 

podmiotów 
2
: ……………………………………….………………………………………..…  …………

………………………………………………………………………………...  

W tym celu przedstawiam pisemne zobowiązanie do udostępnienia przez te podmioty 

potencjału technicznego do wykonania zamówienia. 
 

VII/. OŚWIADCZAM, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt …….  oferta 

oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  ze zm.) 
 

VIII/. OŚWIADCZAM, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

1) 

2) 

.... 
 

IX/. OŚWIADCZAM, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące zakresy 

zadań: 

1) 

 

2) 

 

…. 

                                                           

1  Właściwe podkreślić 
2  Należy podać nazwę podmiotu, który udostępnia zasoby lub wpisać nie dotyczy w przypadku 

nie polegania na zasobach innych podmiotów 



 

X/. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 

- wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

- inne........................................................................................................................................... 

XI/. OFERTA LICZY ............ STRON 

XII/. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz                  

w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….……………..,                             

e-mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie). 

 

 

 

 

Miejscowość, data: ….................................                  ................................................................ 

(podpis Wykonawcy)  



Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

/ W Z Ó R UMOWY/ 

 

UMOWA  
 

W dniu .....................w Pszczynie pomiędzy: 

Instytutem Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie,  ul. Doświadczalna 27, 43-200 

Pszczyna zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP 525-00-08-577,                            

REGON 000042613-00029, reprezentowanym przez: 

Przemysław Fochtman – Kierownika Oddziału, 

Ruta Błaszczyk – Główny Księgowy Oddziału 
a 

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

..................................................................................................................................................... , 

będącym płatnikiem VAT, nr NIP.............................., REGON................................................ ,  

reprezentowanym przez: ...................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą  
 

w wyniku rozstrzygnięcia, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego nr ……………… (art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i podłączenie kompletnych i nowych 

zestawów kontenerów na potrzeby laboratorium, spełniających wymagania techniczne 

wyszczególnione w załączonym do SIWZ Projekcie, zwanych dalej „kontenerami”, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do Umowy. 

2. Wykonawca dostarczy kontenery na adres Zamawiającego: Instytut Przemysłu 

Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27. Dostarczenie i podłączenie 

kontenerów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przejście ryzyka na Zamawiającego 

nastąpi z momentem podpisania protokołu odbioru jakościowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, podłączyć do istniejących sieci Zamawiającego 

oraz uruchomić kontenery, o którym mowa w ust. 1, w terminie ……… tygodni od dnia 

przekazania Wykonawcy uzyskanej przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

4. Po dostarczeniu kontenerów do Zamawiającego zostanie dokonany odbiór ilościowy, a po  

ich uruchomieniu dokonany zostanie odbiór jakościowy - w terminie 10 dni roboczych od 

dnia dostawy. 

5. Za dzień wykonania umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół 

odbioru jakościowego kontenerów bez zastrzeżeń. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone kontenery są: 

a)  niezgodne z opisem zawartym w ofercie lub nie są kompletne, 

b)  posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru ilościowego części lub całości kontenerów, sporządzając 

protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin 

usunięcia usterek lub dostarczenia kontenera fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura 

czynności odbioru zostanie powtórzona. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone kontenery, ich montaż albo podłączenia 

posiadają usterki lub zostały wykonane nieprawidłowo Zamawiający odmówi dokonania 



odbioru jakościowego, sporządzi protokół usterkowy oraz wyznaczy Wykonawcy termin 

na usuniecie usterki. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

8. Po dokonaniu odbioru jakościowego kontenerów bez zastrzeżeń Wykonawca będzie 

uprawniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
 

§ 2 
1. Przedstawicielem Zamawiającego do odbioru kontenerów i prac jest: mgr inż. Andrzej 

Mańka. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do przekazania kontenerów i prac  

jest:………………………............................................................................................................ 
 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy terminowe wykonanie przedmiotu zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu stopnia staranności wynikającego z profesjonalnej 

działalności Wykonawcy a w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy, w tym prac montażowych i instalacyjnych, zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi: Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi przy użyciu 

materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wszelkie 

wymagania określone w przepisach szczególnych; 

b) zapewnienie ochrony znajdującego się na terenie prac mienia oraz zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa na terenie prac, w tym bezpieczeństwa pod względem ppoż. i bhp;  

c) uporządkowanie terenu zaplecza i placu prac po zakończeniu prac i przekazanie go 

Zamawiającemu;  

d) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe 

w trakcie realizacji umowy. 

e) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, jeśli sporządzenie takiej jest  

wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wszystkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia będą konsultowane na bieżąco 

przez Wykonawcę z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Nie ogranicza to 

prawa Zamawiającego do sprawowania czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego, w tym 

zgłaszanie Wykonawcy uwag i zaleceń w przedmiocie prowadzonych prac. 

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 przy 

zastosowaniu zakupionych na własny koszt materiałów oraz przy wykorzystaniu urządzeń 

własnych.  

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na mocy właściwych przepisów 

oraz wymogom dokumentacji przetargowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 

posiadających wymagane świadectwa jakości, certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami 

technicznymi i dokumentacją techniczną. 

4. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

i potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości obiektu do odbioru, w terminie do siedmiu 

dni roboczych dokona czynności odbioru lub odmówi odbioru uzasadniając swoją decyzję na 

piśmie. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie 

wad. 



5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia w miejscu i w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do 

stanu poprzedniego. Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca uporządkuje miejsce 

prac i doprowadzi do stanu pierwotnego w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 

dzień odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów 

potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w 

związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 

najmniej wartości brutto, określonej w § 5 ust. 1. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na 

który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 

ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy 

składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 

realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenia 

zapłaty każdej raty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający 

odpady zobowiązany jest też do przestrzegania aktualnych przepisów prawnych, w tym 

wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. 

U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity: 

Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) wraz przepisami wykonawczymi. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w łącznej wysokości: 

brutto: ........................................................ zł 

(słownie: 

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

..............................................................złotych.) 

w tym ...........................% VAT, tj. ...............................................zł 

(słownie: 

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

..............................................................złotych) 

netto:. ........................................................... zł 

(słownie: 

........................................................................................................................................ złotych) 

i nie podlega ona późniejszym renegocjacjom oraz waloryzacji. 

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest ostateczną ceną zawierającą zapłatę za wszystkie 

obowiązki Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie 

z dokumentacją przetargową, obowiązującymi przepisami, projektem technicznym i 

normami technicznymi, w tym koszty użytych materiałów, transportu, opłaty 

publicznoprawne oraz   wszelkie inne koszty pośrednie. Wynagrodzenie to  obejmuje w 

szczególności  wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem kontenerów, transportu, 

montażu i instalacji, uruchomienia, przeszkolenia obsługi oraz wykonania i dostarczenia 

dokumentacji niezbędnej do normalnego użytkowania przedmiotu umowy.  



 

§ 6 

1. Ustalona kwota będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy 

nr: ……………………...................................................................... w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Wykonawcy prawo naliczania 

odsetek w ustawowej wysokości. 
 

§ 7 

1. Wykonawca udziela ................... miesięcznej gwarancji na kontenery. Gwarancja liczona 

jest od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru jakościowego. 

2. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od 

daty podpisania protokołu odbioru jakościowego kontenerów. 

3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust. 1, 

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o 

zaistniałej sytuacji. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania. 

Serwisant musi posługiwać się językiem polskim. 

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji kontenerów usterki i wady 

oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 

5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. 

6. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie zgłaszać przy pomocy tel. na 

nr ......................... lub faksu nr ........................................ do siedziby Wykonawcy. 

W przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

7. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako obecność serwisu u Zamawiającego po zgłoszeniu): 

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wynosi 10 dni roboczych (liczony od czasu 

powiadomienia Wykonawcy). 

8. Czas realizacji naprawy: do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie wymaganym 

przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o usterce lub 

wadzie dostarczonych kontenerów Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu 

do ich usunięcia, może zlecić usunięcie usterki lub wady podmiotowi trzeciemu, 

obciążając Wykonawcę kosztami, które płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania 

przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5  ust. 1, , licząc za każdy dzień 

przekroczenia terminu, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 5  ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

d) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym lub w 

okresie rekojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  określonego  w § 5  ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek i wad , 



e) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmian – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 

5 ust. 1, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych 

w fakturze VAT 

 

§ 9 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania 

wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% wartości umowy brutto,  

c) Zamawiający dopuszcza się rażących uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz 

z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o 

okolicznościach je uzasadniających. 

 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części przedmiotu umowy 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej 

zawarciem, zgodnie z art. 647
1
 kc i w trybie art. 143b-art. 143c ustawy z dnia 29.01.2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Wykonawca zwraca 

się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie 

uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy powinien w 

szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z 

gwarancją jakości i rękojmią za wady. 

3. Zmiana umowy zawartej z Podwykonawcą wymaga każdorazowej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do zaakceptowania projekt 

zmian umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmian może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia, w tym żądać zmiany wskazanego 

podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 



5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy lub jej zmian. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą.  

8. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jedynie 

w razie ziszczenia się warunków określonych w art. 143c ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Zapłata na rzecz Podwykonawcy następuje w terminie określonym w 

zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo. Zamawiający 

dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą zastosowania mają 

przepisy niniejszego paragrafu. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

 

§ 11 

1. Zabezpieczeniem gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz służącym 

do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest równowartość …. % całkowitej 

wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1  tj. .......................................zł 

(słownie:.........................................................................).  

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej 

w ust. 1 w formie ................................................................ . 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy na 

zasadach określonych w art. 149 ustawy pzp. 

4. Zamawiający zwróci 80% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  

5. Zamawiający pozostawi 20% zabezpieczenia z tytułu roszczeń z gwarancji jakości 

i rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni 

po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były 

one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 



 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takich zmian. 

2.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem: 

a) zmiany terminu realizacji zamówienia – w sytuacji gdy zmiana ta wynika z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności: 

- opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych 

organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, 

-  z uwagi na wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają 

wykonanie umowy w terminie, 

- wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego pozostającego poza kontrolą stron niniejszej 

umowy, występującego po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 

umowy w jej obecnym brzmieniu, 

W przypadku powyższych okoliczności termin wykonania umowy ulegnie wydłużeniu o 

okres opóźnienia. 

b) zmian wynikających ze zmian prawa powszechnie obowiązującego, w tym stawki podatku 

VAT. 
 

§ 13 

1. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

inne podmioty, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 15 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

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

            Zamawiający                                                                          Wykonawca



Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa, montaż i podłączenie nowych zestawów kontenerów na potrzeby laboratorium” 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty 

wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

 

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

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

* - nieodpowiednie skreślić 


