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  INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH  
 
INS/NO-9/2017                Puławy, 12.07.2017 r. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   Wykonanie prac remontowych hali E-26 Instytutu Nowych Syntez Chemicznych   I. Zamawiający 
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy www.ins.pulawy.pl Tel.:   81 473 14 00  Faks:  81 473 14 10      II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),    zwana dalej ustawą lub Pzp; 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016 r., poz. 1126); 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254); 4) wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
Zamawiający oczekuję, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 



2  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Wykonanie  prac remontowych hali E-26 Instytutu Nowych Syntez Chemicznych  Zakres prac obejmuje wykonanie prac remontowych elewacji budynku E-26 – zgodnie ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 6 SIWZ (zakres prac budowlanych i obmiar robót).   Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące Maksymalny punktowany okres gwarancji – 72 miesiące  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45000000-7 Roboty budowlane  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.  4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.  5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz z 2017r., poz. 60 i poz. 962).  1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy – będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia dokumentującego wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wg załącznika nr 4 SIWZ). 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa w Rozdziale III SIWZ ust. 5  pkt. 2, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 000,00 PLN.   IV. TERMIN WYKONANIA ZAWÓWIENIA – 45 dni od dnia podpisania umowy.  V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPIWANIU  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.      
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c) zdolności technicznej lub zawodowej  Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę wykazu 3 robót – robót ogólnobudowlanych (każda na kwotę min. 10 000 zł netto) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,   przy czym dowodami, o których mowa, są: 
− referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,    a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  
− inne dokumenty;   wykaz wg załącznika Nr 5 SIWZ  2. Zamawiający może na każdym etapie postepowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2)  lit. c SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od łączącego go z nim stosunków prawnych.  4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. ust. 3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) 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; 2) Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełnienia 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; 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty  budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.    V a.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na pod. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tj.: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).  
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 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁENIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert „OŚWIADCENIE WŁASNE” – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.   2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  2a. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy załączyć upoważnienie. 
2b. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych dziale V ust. 1 będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie własne Wykonawcy).  3a. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.  4. Wykonawca, który powołuje  się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postepowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie własne Wykonawcy).  5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 (spełnienie warunków udziału w postepowaniu) następujących dokumentów:  1) wykaz 3 robót – robót ogólnobudowlanych (każda na kwotę min. 10 000 zł netto) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, wykaz wg załącznika Nr 5 SIWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1  (spełnienie warunków udziału w postępowaniu) zaleca się  
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wskazanie w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1 SIWZ) informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone).   6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 (brak podstaw do wykluczenia) następujących dokumentów:  1) odpis 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 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku wskazania przez wykonawcę (załącznik nr 1 SIWZ) dostępności ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.  7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokół z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ.  8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).   9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI. ust. 1 do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania – oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu  albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.   VI a.  WYKONAWCA ZAGRANICZNY 1. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego w rozdziale VI ust. 6 pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument pkt. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w rozdziale VI a ust. 1a SIWZ – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kraju, w którym wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   VI b.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW  1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  3. 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 podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.   
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – tzw. „procedura odwrócona”.  

 VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), w zależności od etapu postępowania i rodzaju dokumentów, tj.:  1)   wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inna korespondencja, przesyłana na etapie ogłoszenia postępowania, do terminu otwarcia ofert (np. wnioski o przesłanie SIWZ, zapytania do treści i zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ itp.) Wykonawca przekazuje pocztą elektroniczną na adres anna.zawadzka@ins.pulawy.pl W przypadku ww. pism Zamawiający nie wymaga potwierdzenia pisemnego; 
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2)   Oferta w postaci – Formularza ofertowego, sporządzonego wg wzoru zał. Nr 1 do SIWZ, przekazywana jest przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;  3)   uzupełnienia Oferty, dokonywane przez Wykonawcę w drodze art. 26 ust. 3 ustawy oraz oświadczenia i wyjaśnienia, dokonywane przez Wykonawcę w drodze art. 87 ustawy przekazywane są przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej;  4)   Zamawiający przekazuje pocztą elektroniczną wszelkie pisma, kierowane do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz wysyła je drogą pocztową. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę, wskazanych w piśmie kierowanym do Wykonawcy, liczone są od dnia przekazania pisma lub pocztą elektroniczną.  3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie w postaci – Formularza Ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał wszelką korespondencję w ramach postępowania. W przypadku podania przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej, Zamawiający będzie przesyłał wszelkie informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.  4. W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie, wynikające z tego skutki.  5. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanych pism/informacji.  6. Dowód transmisji danych oznacza, ze Wykonawca otrzymał korespondencję pocztą elektroniczną w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od potwierdzenia faktu jej otrzymania przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie poczty elektronicznej Wykonawcy.  7. Zawsze możliwa jest forma pisemna.  8. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.  9. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania winna być składane na adres: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 PUŁAWY 10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ. 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. 12. Jeśli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym  upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.    Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępnia SIWZ. 13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdziale VII do SIWZ. 14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 16. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Zawadzka tel. 81 473 17 62   VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 
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najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85). 3. Odmowa wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznych przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, 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.   X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi zawierać następujące  oświadczenia i dokumenty: 1) formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności wskazania oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę oferowaną, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) Oświadczenie własne Wykonawcy (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu) wymienione w rozdziale VI ust. 1 do SIWZ – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Oferta musi być napisana  języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub inną trwałą i czytelną czcionką oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 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. 5. 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). 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. 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 7. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez jednego Wykonawcę. 8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać SIWZ. 9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zleca się, by każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z  załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta – uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści. 11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być  parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:        
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 INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy  OFERTA  Remont Hali E-26; INS/NO-9/2017 nie otwierać przed 28 lipca 2017 r., przed godz. 12:00        _______________________________________________ (nazwa i adres wykonawcy)  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 98 ust. 3 ustawy Pzp – oferty składane w postepowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zachowaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone o oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów ofert. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niemniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub  dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłączenie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postepowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania  Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowanych przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postepowania. 8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 
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wątpliwości dotyczące treści zapisów  SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego na adres: Instytut Nowych Syntez Chemicznych  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A; 24-110 Puławy Pokój nr 50, Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 

do dnia 28 lipca 2017 r., do godz. 12:00 2. Miejsce otwarcia ofert Instytut Nowych Syntez Chemicznych  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A; 24-110 Puławy Pokój nr 50, Kancelaria, bud. E-40 
dnia 28 lipca 2017 r., o godz. 12:05 
 i zaadresować zgodnie z opisem  przestawionym w rozdziale X SIWZ.  3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską. 4. Oferta złożona po terminie do składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ins.pulawy.pl informacje  dotyczące: 1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) wykonawców oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminy wykonania zamówienia, terminu płatności, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  Informujemy, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do wyznaczonego budynku – po otrzymaniu odpowiedniej przepustki może zająć nawet 20 minut. 

 XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – ceny netto, VAT oraz brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na części, o których mowa w rozdziale III do SIWZ. 2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w SIWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto, w sytuacjach wymienionych w § 1 umowy. 4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku  (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym. 
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  XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uzna oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  w kryteriach: 
− „łączna cena oferowana brutto – C ” 
− „termin płatności” – T”  2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  Cena – 60% 

 

 
    gdzie:   C    – liczba punktów za kryterium „cena” za roboczogodzinę efektywną + postojową ogółem C min.  – najniższa cena ogółem za roboczogodzinę efektywną + postojową wynikająca ze złożonych ofert C oferty   – cena ogółem za roboczogodzinę efektywną + postojową oferty badanej  Gwarancja – 40%   

 
 G gwarancji  – liczba punktów za kryterium „gwarancja” G oferty   – gwarancja badanej oferty G max.  – najwyższa gwarancja wynikająca za złożonych ofert   C ceny = C ceny + C gwarancji    3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.  4. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 8. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą  dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. 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. 3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Postanowienia ustalone  we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.    XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY   1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, która jest integralną częścią umowy oraz danych zawartych w ofercie. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.  4. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy:  1) nastąpią zmiany stawki i kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 4 umowy; 2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;  3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 4) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 5) za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy; 6) nastąpi zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie, stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.  Projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 SIWZ.    



13  

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postepowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.    Załączniki Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 – Oświadczenie własne Wykonawcy Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dot. zatrudnienia na podst. umowy o pracę Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych robót Załącznik Nr 6 – Dokumentacja techniczna Załącznik Nr 7 – Projekt umowy   Puławy, 12.07.2017 r.  
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 INS/NO-9/2017 Załącznik nr 1  
FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych   Wykonanie  prac remontowych hali E-26 Instytutu  Nowych Syntez Chemicznych   WYKONAWCA (nazwa /firma) ...................................................................................................................  
Adres:  ............................................................................................................................................................... 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: 
telefon …………………………………………………  faks .................................................................................. 
email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nr KRS …………………………………………………... 
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, znajduje się na stronie internetowej: .......…………………………………………………………………… 

wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, znajdują się w posiadaniu zamawiającego.  
Numer postępowania: …………………………………………… 
Nazwa postępowania: ……………………………………………………………………………………………… 

 ZAMAWIAJĄCY INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy  
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Zobowiązania Wykonawcy 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej  zawarte i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot zamówienia, w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.  CENA OFERTOWA – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
Cena netto .................................... zł 
VAT w PLN .................................... zł 
cena brutto ................................... zł 
(słownie brutto: ...............................................................................................................................zł) 
Gwarancja ..................... miesięcy 
UWAGA!  Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ramach a) sił własnych b) z pomocą podwykonawców, którym zlecę następujące części przedmiotu zamówienia:  1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Zastrzeżenie Wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
1) …………………………................................................................................................. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  
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  INS/NO-9/2017 Załącznik nr 2  Formularz wymagany do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą (w formie oryginału)   OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  Przystępując do postępowania Wykonanie  prac remontowych hali E-26 Instytutu  Nowych Syntez Chemicznych  
Działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………. 
  3. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.  4. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  5. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.           _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy     4. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego  podmiotu)        _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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    5. Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w przedmiotowym postepowaniu, tj.:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  (podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.            _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy            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.           _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy                     
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  INS/NO-9/2017 Załącznik Nr 3   Formularz wymagany do złożenia przez Wykonawcę po zamieszczeniu przez Zamawiającego  stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert (Wykonawca składa oświadczenie w formie oryginału)   OŚWIADCZENIE o przynależności, lub braku przynależności  do grupy kapitałowej  Wykonanie  prac remontowych hali E-26 Instytutu  Nowych Syntez Chemicznych   z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że:   *  nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu,  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. 2015r., poz. 184 z późn. zm.)  *  należę, wraz z Wykonawcą …………………..……………………………………………………………………………., (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)  * niepotrzebne skreślić 
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
    _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy      Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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INS/NO-9/2017 Załącznik nr 4    Formularz wymagany do złożenia przez Wykonawcę na żądanie zamawiającego (w formie oryginału)   OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  
 Przystępując do postępowania Wykonanie prac remontowych hali E-26 Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:    Wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac faktycznie związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz z 2017r., poz. 60 i poz. 962) – są  zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 

        _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy   
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INS/NO-9/2017 Załącznik Nr 5   Formularz wymagany do złożenia przez Wykonawcę na żądanie zamawiającego (w formie oryginału)   WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

Wykaz 3 robót – robót ogólnobudowlanych (każda na kwotę min. 10 000 zł netto) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,   

Lp. Przedmiot Wartość zamówienia 
Data i miejsce wykonania 

(dd/mm/rrrr) 
Nazwa Zamawiającego 

Potwierdzenie wykonania stanowi załącznik  
nr …… 

1 
     

Załącznik  
nr …….. 

2 
     

Załącznik  
nr …….. 

 
3 

     
Załącznik  
nr …….. 

 
 
         

    _______________________________                                _________________________________________________              Pieczęć Wykonawcy                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy   
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INS/NO-9/2017 Załącznik Nr 6   ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obiektów INS, znajdujących się na  terenie  Instytutu  Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.  

 
       Na przedmiot zamówienia składa się: 

 I.  Wykonanie prac remontowych elewacji budynku E-26 w zakresie:  a. Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz parapetów wzdłuż pasa okiennego. b. Wymiana rynien c. Rozbiórka  istniejącej opaski z trylinki od str. północnej i ułożenie nowej z kostki (kostka z odzysku dostawa inwestora) d. Odkopanie ściany fundamentowej od str. południowej i północnej  na głęb. ok 0,50 m i wykonanie nowej izolacji pionowej. e. Montaż kotew stalowych w miejscach pęknięć ściany podokiennej  w elewacji południowej f. Wykonanie termoizolacji  pasa podokiennego elewacji południowej na dł. oraz wykonanie cokolika  g. Wykonanie termoizolacji pasa pionowe przyokienne  h. Demontaż istniejącego parapetu zewnętrznego pasa podokiennego elewacji południowej i wykonanie nowego z blachy stalowej lun aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 6019  i. Demontaż obróbek blacharskich, demontaż rynien i rur spustowych. j. Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej j.w.   k. Montaż nowych rynien i spustów dachowych z blachy stal. j.w.  l.  Ułożenie nowej opaski zewn. przy budynku  od str. południowej   z kostki betonowej z odzysku (dostawa inwestora) zakończonej wykończonej obrzeżami.  m. Rozbiórka nawierzchni z trylinki na pow. 30,00 m2. Ułożenie w miejsce rozebranej powierzchni nowej kostki  z odzysku. n. Skucie podjazdu betonowego i ułożenie nowej mieszanki betonowej na pow. ok 8,0 m2 – od str. zach. o. Skucie istniejącego cokołu cokołach na budynku od str. zachodniej i wschodniej wys. cokołu ok. 0,5 m, oraz wykonanie nowej obrzutki cementowej, i pomalowanie środkiem zabezpieczającym np. dysperbit.   
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Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Widok ściany na której należy wykonać izolację fundamentów, naprawę pęknięć, termoizolację pasa podokiennego oraz przyokiennego, nową opaskę z kostki betonowej oraz wymianę: rynien, spustów dachowych parapetu zewnętrznego. Na ścianach szczytowych należy wykonać wymianę obróbek blacharskich. 

 
 
 
 
 
Widok ściany na której należy wykonać izolację fundamentów, wymianę rynien i spustów dachowych, demontaż istniejącej opaski  z trylinki oraz łożenie nowej z kostki betonowej z odzysku.  
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Widok placu z trylinki do demontażu oraz ułożenia nowej kostki betonowej. 
 

 
Widok uszkodzonego podjazdu betonowego oraz cokolika betonowego. 
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  OBMIAR ROBÓT 
WYKONANIE PRAC REMONOTOWYCH NA HALI E-26 

 

    

ADRES INWESTYCJI : 24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13A   
INWESTOR : INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH   
ADRES INWESTORA : 24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13A   
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANE     
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
  Tytuł dokumentacji: Prace remontowe Hala E26 

1   Opaska ścian PŁN 
1 d.1 KNR 2-31 0811-02 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2     
    21*1.05 m2 22.05   
        RAZEM 22.05 

2 d.1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3     
    22*0.15 m3 3.30   
        RAZEM 3.30 

3 d.1 KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 22 
m3     

    22*0.15 m3 3.30   
        RAZEM 3.30 

4 d.1   Koszt składowania gruzu t     
    21*1.05*0.17*1.7 t 6.37   
        RAZEM 6.37 

5 d.1 KNR 2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm m2     
    25.65*0.5 m2 12.82   
        RAZEM 12.82 

6 d.1 KNR 2-31 0101-08 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości m2     
    25.65*0.5 m2 12.82   
        RAZEM 12.82 

7 d.1 KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2     
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    25.65*0.5 m2 12.82   
        RAZEM 12.82 

8 d.1 KNR-W 2-01 0232-02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 
m3     

    12.85*0.25 m3 3.21   
        RAZEM 3.21 

9 d.1 KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2     
    12.82 m2 12.82   
        RAZEM 12.82 

10 d.1 KNR 2-31 0114-03 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2     
    12.82 m2 12.82   
        RAZEM 12.82 

11 d.1 KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA Z ODZYSKU R*1.2 
m2     

    12.82 m2 12.82   
        RAZEM 12.82 

12 d.1 KNNR 6 0404-04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m     
    25.65 m 25.65   
        RAZEM 25.65 

2   Opaska ścian  PD, plac betonowy, izolacja ścian PŁN I PD 
13 d.2 KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III m3     

    (25.65+24.9)*0.5*0.8 m3 20.22   
        RAZEM 20.22 

14 d.2 KNR 9-21 0105-04 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą  

Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie R*1.15*1.15; M*1.15*1.15 
m2     

    (25.65+24.9)*0.5 m2 25.28   
        RAZEM 25.28 

15 d.2 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3     
    (25.65+24.9)*0.5*0.02 m3 0.51   
        RAZEM 0.51 

16 d.2 KNR 0-29 0636-01 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie m2     
    (25.65+24.9)*0.5 m2 25.28   
        RAZEM 25.28 

17 d.2 KNR 0-29 0641-01 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 m2     
    (25.65+24.9)*0.5 m2 25.28   
        RAZEM 25.28 

18 d.2 KNR-W 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III m3     
    (25.65+24.9)*0.5*0.8 m3 20.22   
        RAZEM 20.22 
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19 d.2 KNR 2-31 0811-02 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2     
    30 m2 30.00   
        RAZEM 30.00 

20 d.2 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3     
    30*0.15 m3 4.50   
        RAZEM 4.50 

21 d.2 KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 22 
m3     

    30*0.15 m3 4.50   
        RAZEM 4.50 

22 d.2   Koszt składowania gruzu t     
    4.5*1.7 t 7.65   
        RAZEM 7.65 

23 d.2 KNR 2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm m2     
    25.65*0.7 m2 17.96   
        RAZEM 17.96 

24 d.2 KNR 2-31 0101-08 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości m2     
    25.65*0.7 m2 17.96   
        RAZEM 17.96 

25 d.2 KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2     
    25.65*0.7+30 m2 47.96   
        RAZEM 47.96 

26 d.2 KNR-W 2-01 0232-02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 
m3     

    (25.65)*0.7 m3 17.96   
        RAZEM 17.96 

27 d.2 KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2     
    (25.65+30)*0.7 m2 38.96   
        RAZEM 38.96 

28 d.2 KNR 2-31 0114-03 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2     
    (25.65+30)*0.7 m2 38.96   
        RAZEM 38.96 

29 d.2 KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m     
    25.65 m 25.65   
        RAZEM 25.65 

30 d.2 KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA Z ODZYSKU R*1.2 
m2     

    25.65*0.7+30 m2 47.96   
        RAZEM 47.96 
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31 d.2  kalk. własna 
Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m2     

    25*0.15 m2 3.75   
        RAZEM 3.75 

32 d.2 KNR 2-21 0218-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim R*0.955 m3     
    25*0.15 m3 3.75   
        RAZEM 3.75 

33 d.2 KNR 2-28 0712-02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. III m2     
    25 m2 25.00   
        RAZEM 25.00 

3   NAPRAWA PĘKNIĘTYCH ŚCIANY PLD 
34 d.3 KNR AT-17 0106-01 Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2     

    10*0.04 m2 0.40   
        RAZEM 0.40 

35 d.3 KNR AT-25 0201-03 analogia 
Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej m     

    10 m 10.00   
        RAZEM 10.00 

36 d.3 KNR 7-28 104-1 analogia 
Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach - zestaw 4 szt.śrub osadzonych w otworach o głęb.do 40 cm ( Pręty HeliBar średnicy 6mm długości 1,0mm ze stali nierdzewnej) 

1 zestaw     

    2.5 1 zestaw 2.500   
        RAZEM 2.500 

37 d.3 KNR 7-11 605-1 analogia 
Wypełnianie szczelin dylatacyjnych o głębokości dylatacji do 40 mm, poziomej analogia: (Osadznie pręta między cegłami na zaprawie Heli Bond o długości 1,0m i 2,0m i głębokości 0,04m , zużycie materiału 0,45 litra /1,0m szczeliny ) 

10 m     

    1 10 m 1.00   
        RAZEM 1.00 

4   OBRÓBKI BLACHARSKIE 
38 d.4 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2     

    24.9*0.3 m2 7.47   
        RAZEM 7.47 

39 d.4 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m     
    49.8 m 49.80   
        RAZEM 49.80 

40 d.4 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m     
    24 m 24.00   
        RAZEM 24.00 

41 d.4 NNRNKB 202 0541-02 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2     

    78.5*0.45 m2 35.32   
        RAZEM 35.32 
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42 d.4 NNRNKB 202 0519-04 
(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm m     

    24 m 24.00   
        RAZEM 24.00 

43 d.4 NNRNKB 202 0517-04 
(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm m     

    49.8 m 49.80   
        RAZEM 49.80 

5   TERMOIZOLACJA PASA PODOKIENNEGO ŚCIANY PŁD. 
44 d.5 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2     

    24.9*1.15+8.5 m2 37.14   
        RAZEM 37.14 

45 d.5 KNR 4-01 0726-0301 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -przyjęto 20% powierzchni uzupełnienie ścian 
m2     

    Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -przyjęto 80% powierzchni uzupełnienie ścian 
      

    (24.9*1.15+8.5)*0.2 m2 7.43   
        RAZEM 7.43 

46 d.5 KNR 0-23 2611-03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2     
    24.9*1.15+8.5 m2 37.14   
        RAZEM 37.14 

47 d.5 KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 5 cm m     
    24.9 m 24.90   
        RAZEM 24.90 

48 d.5 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian w systemie np. WEBER m2     
    24.9*1.15+8.5 m2 37.14   
        RAZEM 37.14 

49 d.5 KNR 0-23 2612-05 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 
szt.     

    (24.9*1.15+8.5)*4 szt. 148.54   
        RAZEM 148.54 

50 d.5 KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach w systemie np. WEBER m2     
    24.9*1.15+8.5 m2 37.14   
        RAZEM 37.14 

51 d.5 KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej jednej warstwy siatki na ścianach - strefa cokołowa o wysokości 120 cm w systemie np. WEBER 
m2     

    24.9*1.15 m2 28.64   
        RAZEM 28.64 

52 d.5 KNR 0-23 0932-01 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej np WEBER PG 221 - analogia m2     
    24.9*1.15+8.5 m2 37.14   
        RAZEM 37.14 
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53 d.5 KNR 0-23 0932-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr 1,5 mm np. WEBER TD 331 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome w kolorze nawiązującym do budynków wczesniej ocieplonych - analogia zużycie wg producenta 
m2     

    24.9*1.15+8.5 m2 37.14   
        RAZEM 37.14 

6   ŚCIANA ZACH. 
54 d.6 KNNR 6 0802-06 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2     

    8 m2 8.00   
        RAZEM 8.00 

55 d.6 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3     
    8*0.15 m3 1.20   
        RAZEM 1.20 

56 d.6 KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 22 
m3     

    8*0.15 m3 1.20   
        RAZEM 1.20 

57 d.6   Koszt składowania gruzu t     
    8*0.15*1.7 t 2.04   
        RAZEM 2.04 

58 d.6 KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2     
    8 m2 8.00   
        RAZEM 8.00 

59 d.6 KNR 2-31 0308-01 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2     
    8 m2 8.00   
        RAZEM 8.00 

60 d.6 KNR 2-31 0308-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2     
    8 m2 8.00   
        RAZEM 8.00 

7   COKOŁY OD STRONY ZACH IWSCH. 
61 d.7 KNR 4-01 0724-02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) m2     

    20*0.5 m2 10.00   
        RAZEM 10.00 

62 d.7 KNR-W 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2     
    10 m2 10.00   
        RAZEM 10.00 

63 d.7 KNR-W 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m2     
    10 m2 10.00   
        RAZEM 10.00  
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INS/NO-9/2017 Załącznik Nr 7   
UMOWA Nr INS/NO-9/2017  zawarta w dniu ……………… 2017 r. w  Puławach pomiędzy Instytutem Nowych Syntez Chemicznych  z siedzibą w Puławach 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 98; REGON 000041619, który reprezentuje  Cezary Możeński – Dyrektor INS zwany w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM,  a ………………………………………………………. reprezentowanym przez ……………………………………………………….. zwany w dalszej części WYKONAWCĄ.  W wyniku przeprowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonanie  prac remontowych hali E-26 Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, Nr sprawy INS/NO-9/2017 zawarta została umowa o następującej treści  § 1. 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania przedmiot umowy tj. Wykonanie  prac remontowych hali E-26 Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacja techniczna – Załączniki Nr 6 SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy INS/NO-9/2017. 2. Na przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 składa się zakres rzeczowy robót zawartych w przedmiarze robót ZAMAWIAJĄEGO. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną.  Każde odstępstwo od wykonywania technologii jak również zmiana zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga formy pisemnej oraz sporządzenia kalkulacji przedstawiającej różnicę planowanych robót a kosztorysem ofertowym z uzyskaniem akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Niezbędne materiały do wykonania przedmiotu umowy zabezpiecza WYKONAWCA. 4. WYKONAWCA zobowiązuje się do: a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy dołożeniu należytej staranności, b) wykonania przedmiotu umowy na własny koszt z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie znaki bezpieczeństwa, aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji, c) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robót z odpowiednimi uprawnieniami oraz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, d) realizacji prac w sposób uniemożliwiający naruszenie istniejących instalacji,  e) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci – na swój koszt, zgodnie z przepisami o odpadach, f) prowadzenia robót zgodnie z przepisami p.poż, BHP i Ochrony Środowiska. 5. Od przejęcia terenu budowy aż do zakończenia prac będących przedmiotem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi WYKONAWCA.  6. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych uwag.   § 2. 1. WYKONAWCA rozpocznie roboty w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 
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2. Wykonawca zakończy wszystkie prace objęte przedmiotem umowy w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.  § 3. 1. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU osobę nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze wskazaniem osoby będącej kierownikiem robót i posiadającej odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie. 2. Do nadzoru z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO nad realizacją przedmiotu umowy w branży budowlanej ZAMAWIAJĄCY wyznacza Pana mgr inż. Mirosława Bąka. Do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy WYKONAWCA wyznacza Pana ……………………………………………………………….   § 4. 1. Koszt wykonania robót określonych w § 1 ust. 1 określa się w wysokości  kwoty:  netto ………………………. zł VAT ………………………… zł brutto ……………………….zł słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….. zł 2. WYKONAWCA przedmiotu umowy jest płatnikiem VAT/nie jest płatnikiem VAT.   § 5. 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 2. Na podstawie niniejszej umowy do wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 632 ust. 1 Kodeksu cywilnego i nie może ono podlegać zmianie w czasie trwania umowy.  § 6. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy ujęte w § 1 ust. 1 i 2 odbędzie się po zakończeniu wszystkich robót i komisyjnym odbiorze robót objętych przedmiotem umowy. 2. ZAMAWIAJĄCY zrealizuje płatności na podstawie zatwierdzonego protokołu przyjęcia wszystkich robót objętych przedmiotem umowy (lub w sytuacji koniecznej etapowych protokołów) przelewem w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
 § 7. 1. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w stanie pierwotnym w terminie ustalonym na odbiór robót. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia na swój koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji prac. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: b) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń losowych, c) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone w trakcie robót szkody w tym także wyrządzone osobom trzecim.  § 8. 1. WYKONAWCA na wykonane prace budowlane udzieli gwarancji w wymiarze RRR miesięcy. 2. WYKONAWCA zobowiązany jest do przystąpienia usuwania wad i usterek w terminie 14 dni od zgłoszenia ich przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym w ust. 1 ZAMAWIAJĄCY usunie je we własnym zakresie i kosztami obciąży WYKONAWCĘ.  § 9. 1. Odbiór robót będzie się dokonywał komisyjnie, po wykonaniu prac. 2. Przystąpienie do odbioru nastąpi w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez WYKONAWCĘ i robót zanikających w terminie dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. 
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§ 10. 1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego § 4 za każdy dzień opóźnienia b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie kosztorysie ofertowym w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia c) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA, niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 niniejszej umowy d) za oddanie przedmiotu umowy z usterkami w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 niniejszej umowy.  2. Kary umowne będą potrącane z kwoty wynagrodzenia umownego określonego w § 4.  3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku zaistnienia szkody o wartości przekraczającej wysokość kar umownych.  

§ 10 a. 1. WYKONAWCA zobowiązuje się  do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz z 2017r., poz. 60 i poz. 962). 2. W razie niewypełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę – WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 1 000,00 zł.  
§ 11. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.  2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy:  1) nastąpią zmiany stawki i kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 4 umowy; 2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;  3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 4) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 5) za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy; 6) nastąpi zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie, stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.  § 12. 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z tytułu nieterminowej realizacji harmonogramu robót wykonanego przez WYKONAWCĘ lub wykonywania robót z nienależytą starannością. 2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).  
§ 13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  § 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.  
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§ 15. Mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy spory, strony podają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwemu Sądowi dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.   § 16. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

  
 
 


