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U N I W E R S Y T E T  W A R S Z A W S K I  
Wydział Chemii 
ul. Pasteura 1 

02-093 Warszawa 
SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl 

 
SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

na: 
 

„Wykonanie adaptacji laboratorium 133a (część 1), korytarza (część 2), 

sanitariatu (część 3) i pomieszczenia 505 (część 4) w celu poprawy warunków 

BHP w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1” 

 
CPV – 45232460-4 (roboty sanitarne);  
45310000-3 (roboty instalacyjne i elektryczne);  
45111220-6 (roboty w zakresie usuwania gruzu);  
45262522-6 (roboty murarskie);  
45410000-4 (tynkowanie); 
45432100-5 (kładzenie i wykładanie podłóg);  
45442100-8 (roboty malarskie);  
45262300-4 (betonowanie);  
45262600-7 (różne specjalne roboty budowlane) 

 

1. Rozdział I - Instrukcja  

2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 

3. Rozdział III - wzór umowy. 

4. Załącznik Nr 1 - Dokumentacja: 

1) Przedmiary robót, 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 
Razem – 36 stron 

 
 

Tryb: przetarg nieograniczony Nr 120/12/2014 
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Rozdział I – INSTRUKCJA 
art. 1. 

ZAMAWIAJ ĄCY. 

1. Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa NIP: 
525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez Dziekana Wydziału Chemii – 
prof. dr hab. Pawła Kuleszę działającego na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora UW, 
zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, na adaptację laboratorium 133a (część 1), korytarza (część 2), 
sanitariatu (część 3) i pomieszczenia 505 (część 4) w celu poprawy warunków BHP. 

2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o 
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi 
zmianami). 

art. 2. 
INFORMACJE OGÓLNE.  

§ 1. 
Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 
2013 r. poz. 907, 984,1047 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą, wraz z aktami 
wykonawczymi do tej Ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – p r z e t a r g  n i e o g r a n ic z o n y .  

3. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej 
dalej SIWZ lub Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 2. 
Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym. 

1. 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. 

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie, lub wspólnie z 
innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

5. Wykonawca określi jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy 
podwykonawców. 

 

art. 3. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

§ 1. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji laboratorium 133a (część 1), korytarza 
(część 2), sanitariatu (część 3) i pomieszczenia 505 (część 4)  w celu poprawy warunków 
BHP w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja – załącznik Nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu 
uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. 
Termin wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na dzień 01.07.2014 r. o godzinie 10:00 w 
siedzibie Zamawiającego to jest: Wydział Chemii ul. Pasteura 1, pokój 140 (parter). 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W związku z tym, każdą 
wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia 
(oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy 
rozumieć jako oferty częściowe. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis której 
części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp.  - 
oznacza, że dotyczy wszystkich części. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania 
zamówienia (oferta wariantowa). 

6. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji 
będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, 
Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w 
dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od 
wskazanych. 

7. Roboty będą wykonywane w czynnym budynku. Wymaga się prowadzenia robót w sposób 
mało uciążliwy dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
„nakazu ciszy”, która może występować w czasie ważnych spotkań Wydziałowych lub 
zajęć dydaktycznych, 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich niezgodności w 
załączonej dokumentacji (załącznik Nr 1 do SIWZ). Wprowadzanie zmian, bez zgody 
Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty. 

9. Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą wykonywane w oparciu o art. 28 Prawa 
Budowlanego. 

10. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
wymogami Prawa Budowlanego. 

11. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą 
starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz 
zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż i 
branżowych. 

12. Organizacja robót: 

a) Wykonawca powinien zorganizować sobie zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym 
z Zamawiającym. 

b) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 
wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane 
inspektorowi nadzoru i uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. 

13. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w 
budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający może 
wymagać przedstawienia mu w/w atestów oraz faktur za zakupione materiały. 

14. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz 
zastosowanych materiałów. 
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15. Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą, która będzie 
podlegała odbiorowi, jako element wykonania niniejszego zamówienia. 

16. Materiały uboczne powstałe podczas prac remontowych, takie jak gruz, drewno, złom i 
inne maja być składowane wyłącznie w kontenerach i wywożone na bieżąco tj. minimum 
jeden raz w tygodniu. 

17. Pracownicy muszą być wyposażeni w ubrania firmowe lub widoczne identyfikatory 
imienne. Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia będzie żądał wykazu 
imiennego pracowników wykonujących zamówienie wraz z numerami dowodów 
osobistych w celu identyfikacji osób przebywających na terenie Wydziału. 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia. 

1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 70 dni od daty zawarcia 
umowy. 

2. W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty 
proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone. 

§ 3. 

Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

§ 4. 

Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia  

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty 
dokonania odbioru technicznego i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 

2. W przypadku, gdy producent użytych w trakcie remontu materiałów udziela gwarancji na 
okres dłuższy, niż określony w ust. 1 obowiązuje gwarancja producenta. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych 
robót, które ujawnią się w ciągu 36 miesięcy od dokonania odbioru technicznego i 
przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu 
określonego w ust. 3, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

5. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji lub rękojmi oferta, jako 
niespełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 

art. 4. 
WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZ ENIA Z 
POSTĘPOWANIA, WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW,  WYKAZ 
OŚWIADCZE Ń I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ INNE O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA  

§ 1. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
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1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych 
określonych w niniejszym paragrafie – ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez 
wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 2 niniejszego artykułu. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki 
dotyczące: 

3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał minimum 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. 

Przez najważniejsze roboty zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia należy rozumieć: 

dla części 1: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda, 
w tym 2 roboty ogólnobudowlane i jedna robota polegająca na remoncie laboratorium 
chemicznego, 

dla części 2: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda, 

dla części 3: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda, 

dla części 4: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda. 

3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

3.3.1. Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

3.3.2. Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) kierownik budowy – posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej; 

b) kierownik robót instalacji elektrycznych – posiada uprawnienia budowane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
energoelektrycznych; 
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c) kierownik robót instalacji sanitarnych – posiada uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 
28.04.2006r w sprawie samodzielnych funkcji budowlanych (Dz. U. z 
2006 Nr 83poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 
wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają 
na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego 
zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot 
stanowią roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, 
kwalifikacji i doświadczenia. 

6. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy, nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 
wymienionych w § 4 niniejszego artykułu i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE 
(spełnia/nie spełnia) 

7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy, z 
przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.  

8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

§ 2. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania i innych dokumentów. 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z wykonawców 
powinien przedłożyć wraz z ofertą – zgodnym z załączonym do SIWZ Formularzem oferty 
(opracowanym przez zamawiającego) – następujące oświadczenia i dokumenty, 
wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 
z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 
24 ust. 1 Ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 Formularz Nr 1  – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
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Do Formularza Nr 1 wykonawca załączy: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 pkt. 5 
ustawy Zamawiający żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. 50 poz. 331 późn. zm.) lub informacji o tym, że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej – Formularz nr 5 – informacja dotycząca grupy 
kapitałowej. 

1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 1.1. składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

1.3.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 1.1. 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 którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

1.3.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy 
załączyć: 

1.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 ust. 1 
Ustawy) sporządzone według wzoru stanowiącego Formularz Nr 2 . 

1.4.2. Formularz Nr 3  – oświadczenie – wykaz robót budowlanych wraz z 
załącznikami. 

Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Przez najważniejsze roboty zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć: 
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dla części 1: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł 
każda, w tym 2 roboty ogólnobudowlane i jedna robota polegająca na remoncie 
laboratorium chemicznego, 

dla części 2: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł 
każda, 

dla części 3: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł 
każda, 

dla części 4: roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł 
każda. 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie, 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o 
którym mowa w lit. a. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 
budowlane wykazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej 
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania powyższych 
dowodów. 

1.4.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do 
wykonania zamówienia Zamawiający żąda: 

 Formularz Nr 6  – oświadczenie – wykaz osób, które będą uczestniczyły w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowania 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

W formularzu tym Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Wykonawca oświadczy, że: 

a) kierownik budowy – posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej; 

b) kierownik robót instalacji elektrycznych – posiada uprawnienia budowane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
energoelektrycznych; 

c) kierownik robót instalacji sanitarnych – posiada uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 
28.04.2006r w sprawie samodzielnych funkcji budowlanych (Dz. U. z 
2006 Nr 83poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 
wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
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Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem 
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych 
funkcji w dotychczasowym zakresie. 

1.5. Ponadto wykonawca złoży:  

1.5.1. Kosztorysy ofertowe zgodnie z art. 8 § 1 ust 5 SIWZ. 

1.5.2. Dowód wniesienia wadium. 

1.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu 
oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); 

 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać 
aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

1.5.4. Formularz Nr 4 – informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom (wykonawca wykonujący zamówienie 
wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty niniejszego formularza). 

2. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w 
niniejszym paragrafie muszą być ważne (aktualne) na dzień składania ofert. 

§ 3. 

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dalej zwani „konsorcjum”. 

W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności 
prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego 
postępowania. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów – Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez 
uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli wykonawców lub 
mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. 
pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za 
zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza 
ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 

2. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na 
pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich 
członków konsorcjum. 

3. Formularz Nr 1 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum; 

 Załącznik do formularza Nr 1 (dokumenty wymienione w § 2 ust. 1.1.) każdego z 
członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z członków  konsorcjum musi złożyć komplet 
wyżej wymienionych załączników do formularza Nr 1, podpisanych przez pełnomocnika 
konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 

4. Formularz Nr 3 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum; 
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 Ilość robót budowlanych wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum, 
sumuje się dla wszystkich członków konsorcjum. Załączniki, w tym referencje, opinie np. 
poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie 
konsorcjum. 

5 Formularz Nr 5 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum. 

 Formularz Nr 5 obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z 
członków konsorcjum musi złożyć informację dot. Grupy kapitałowej, podpisaną przez 
pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 

6. Formularze Nr 2 i 4, 6 – poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub 
wszyscy członkowie konsorcjum. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

8. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 

8.1. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna 
dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

8.2. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 
każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

8.3. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie 
przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie; 

8.4. Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym; 

8.5. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę muszą spełniać wszystkie wymagania 
odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu; 

8.6. Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla każdego z podmiotów oraz dla 
konsorcjum, zgodnie ze Specyfikacją. 

art. 5. 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW 
A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI. 

§ 1. 

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych  
warunków zamówienia. 

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. 

1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wnioski powinien kierować w formach 
określonych w § 2 na adres zamawiającego podany § 3 ust. 3 niniejszego artykułu.  

1.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień na wnioski wykonawców, które otrzyma w określonej 
w SIWZ formie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
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1.3. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłyną po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 1.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

1.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 1.2. 

1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego zostanie przekazana 
wykonawcom, którym zamawiający przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła 
zapytania i zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona 
Specyfikacja.  

2. Zmiana treści Specyfikacji. 

2.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację i 
zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja. 

2.2. Każda taka zmiana będzie stanowić treść Specyfikacji, zgodnie z zapisami niniejszego 
paragrafu.  

2.3. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazał Specyfikację, oraz na stronie internetowej, na której jest udostępniona 
Specyfikacja. 

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
§ 2. 

Forma porozumiewania się. 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną.  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

§ 3. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Osoba uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

 Joanna Olczak - Dział Administracji i Infrastruktury Wydziału Chemii 

 Fax: 22-822-48-80; E-mail: olczak@chem.uw.edu.pl  

2. Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się od poniedziałku do piątku (za 
wyjątkiem świąt) w godzinach 10.00 – 15.00 zgodnie z § 2. 

3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Chemii 
ul. Pasteura 1 
02-093 Warszawa 
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art. 6. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 

§ 1. 
Wysokość wadium i formy jego wniesienia. 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 

dla części 1: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

dla części 2: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

dla części 3: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), 

dla części 4: 400,00 PLN  (słownie: czterysta złotych 00/100). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie 
wniesie wadium. 

3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

3.1. pieniądzu, 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się w y ł ą c z n i e  p r z e l e w e m  na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata 
kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. 

 Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem 
art. 9 § 1 ust. 9 SIWZ. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: 

 Nazwa rachunku: Uniwersytet Warszawski  

 Adres Odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  

 Nazwa i adres banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa  

 Nr konta bankowego: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191  

 IBAN: PL 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191; Swift: BIGBPLPWXXX  

 z podaniem numeru przetargu (na przelewach numer rachunku należy wpisać w sposób 
ciągły - bez spacji). 

7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, 
jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 

§ 2. 

Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium. 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego 
paragrafu. 
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2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń określonych w art. 25 Ustawy, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nie leżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy). 

7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 

7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

art. 7. 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

art. 8. 
CENA OFERTY 

§ 1. 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty musi być podana w PLN, wpisana czytelnie cyfrą,  brutto w formularzu 
ofertowym. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi 
zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi 
uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji 
obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które 
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

2. Należności wykonawcy będą regulowane przelewem z rachunku zamawiającego na 
rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. 

3. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w 
złotych polskich. 

4. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów np. w 
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”. 

5. Wykonawca, składając ofertę składa kompletny kosztorys ofertowy. 
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6. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie ceny brutto z formularza oferty. 

7. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w 
formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę). 

§ 2. 
Kosztorys ofertowy 

1. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy i wyceni w kosztorysie ofertowym wszystkie 
jednostki przedmiarowe w każdej pozycji, uwzględniając wszystkie koszty wynikające z 
technologii wykonania robót i załączonej dokumentacji (załącznik Nr 1 do SIWZ). Zaleca 
się, aby kosztorys ofertowy sporządzić w układzie przedmiaru robót. 

2. Każdy Wykonawca musi podać ceny jednostkowe i wartości wszystkich pozycji robót. 

 Uważać się będzie, że ceny i wartość tych pozycji, które nie zostały wypełnione przez 
Wykonawcę, zostały uwzględnione w cenach i wartościach innej pozycji. W związku z 
tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie 
robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym. 

3. Wykonawca przedstawi w załączniku do kosztorysu ofertowego czynniki cenotwórcze 
przyjęte w kalkulacji ofertowej (stawkę roboczogodziny kosztorysowej wraz z narzutami): 

3.1. wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej – netto, 

3.2. wysokość wskaźnika kosztów ogólnych budowy i podstawę jego naliczania. W 
kosztach ogólnych budowy Wykonawca uwzględni usługi obce, koszty jednorazowe, 
dodatki za utrudnienie, opracowanie dokumentacji powykonawczej, koszty związane z 
organizacją i utrzymaniem terenu budowy na czas realizacji robót, koszty zarządu, 
ryzyk, podatki itp. 

4.3. wysokość stawki zysku i podstawę jego naliczania. 

5. Przyjmuje się, że cena jednostkowa każdej pozycji w kosztorysie ofertowym, obejmuje 
wszystkie koszty uwzględniające czynniki cenotwórcze oraz koszty usług zewnętrznych. 

6. W ofercie ocenie (art. 11 SIWZ) podlegać będzie całkowity koszt wykonania zamówienia. 

art. 9 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

§ 1. 

Przygotowanie ofert 

1. Oferta (Formularz oferty) wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być 
sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione 
do reprezentowania wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są 
nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku 
polskim. 

2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pełnomocnictw określonych w niniejszej 
SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego 
artykułu. 

3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 
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4. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy 
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub 
więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu przez 
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, 
wszystkie oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II 
Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji. 

8. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane 
postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia 
zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 

 Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 4 
niniejszej SIWZ. 

10. Załączona kopia dokumentu musi być czytelna. Zamawiający może zażądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy 
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami 
muszą być datowane i parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 
niezależnie od wyniku postępowania. 

14. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).  

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom 
postępowania,  jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że 
nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

16. Wykonawca musi zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z 
załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

§ 2. 

Zmiana lub wycofanie ofert . 

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może złożyć 
ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu 
oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony w art. 10 § 1. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio 
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oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone 
napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY „. 

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”  będą otwierane w pierwszej kolejności. 

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

art. 10. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

§ 1. 

Informacje o sposobie składania ofert. 

1. Składanie ofert. 

1.1. Opakowanie ofert. 

 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.  

 Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego 
wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych: 

1.2.1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego – w Dziale Administracji 
Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do 
dnia 08.07.2014 r. do godziny 11:45. 

1.2.2. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych,  
za termin złożenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę 
wpłynięcia oferty do siedziby zamawiającego. 

 UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

2. Oferty złożone po terminie. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

§ 2. 
Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg – w Dziale Administracji i 
Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 – w dniu 
08.07.2014 r. o godz. 12.00. 

2. Do wiadomości obecnych zostaną podane: 

2.1. bezpośrednio przed otwarciem ofert – kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii 

OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr 120/12/2014 

 

„Wykonanie adaptacji laboratorium 133a (część 1), korytarza (część 2), sanitariatu (część 3) i 
pomieszczenia 505 (część 4) w celu poprawy warunków BHP w Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ul. Pasteura 1” 
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2.2. podczas otwarcia ofert – nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  

3. Protokół z otwarcia ofert  przekazuje się wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 

art. 11. 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. 

§ 1. 

Kryteria wyboru ofert oraz ich waga. 

 

cena /C/  100 % 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 pkt. Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona wg 
wzoru:  

Ci =  najniższa cena brutto z ofert x 100 pkt./cena brutto oferty badanej 
 
i – cena oferty badanej 
Ci – liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej) 
Cena oferty – cena brutto z formularza oferty. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów. 

§ 2. 

Zasady korekty omyłek. 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. 

1.3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 

1.3.1. błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie 
prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług 

1.3.2. błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług 

1.3.3.  błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia 

Przyjmuje się, że prawidłowo podane ceny jednostkowe netto (liczbowo) w 
Formularzu Oferty 

1.4. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 1.3 
niniejszego paragrafu. 
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§ 3. 

Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem § 2, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

§ 4. 
Odrzucenie oferty. 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy. 

2. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§ 5. 

Unieważnienie postępowania. 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 
określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy: 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 

 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

§ 6. 

Wybór oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryterium wyboru – wskaźnik oceny oferty będzie najwyższy, z 
zastrzeżeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

art. 12. 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POST ĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY. 

§ 1. 

Powiadomienie o wynikach postępowania. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1.1., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń. 

§ 2. 

Zawarcie umowy. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 Ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust 2 Ustawy lub 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy. 

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

§ 3. 

Istotne warunki umowy. 

1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy, 
który stanowi rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, może zwrócić się do 
zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 5 § 1 SIWZ), z zapytaniem dotyczącym tych 
postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza. 

art. 13. 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (ceny brutto). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej,  
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2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego:  

 Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr 
rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 

5. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank 
krajowy lub zagraniczny.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem 
umowy. 

7. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone są we wzorze umowy. 

 

art. 14. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej określone zostały szczegółowo w dziale VI Ustawy. 

2. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przysługuje odwołanie 
wyłącznie wobec czynności: 

2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

2.2 wykluczeniu odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2.3 odrzucenia oferty odwołującego 
 
 
 
Warszawa, dnia …………………….. 
 
 

ZATWIERDZAM  
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ROZDZIAŁ II 
 FORMULARZ OFERTY 

wraz z załączonymi formularzami 
 

................................................    ........................... dnia .............. 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

OFERTA  
 
 
Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydziału Chemii 
ul. Pasteura 1 
02-093 Warszawa 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Nr 120/12/2014 na: „Wykonanie adaptacji laboratorium 133a (część 1), korytarza (część 2), 

sanitariatu (część 3) i pomieszczenia 505 (część 4) w celu poprawy warunków BHP w 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1” 

 

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

pełna nazwa firmy Wykonawcy 

posiadając/ego/a siedzibę 
 
......................................................................................................................................................... 

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość 
 

......................................................................................................................................................... 
województwo        powiat 

 

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

telefon         telefax 

 

............................................................ . pl.   ...........................@.................. 

Internet: http:/        e-mail 

nr identyfikacyjny NIP ................................................................................................................... 

REGON ......................................................................................................................................... 

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

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

będący płatnikiem podatku VAT, 

po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami 

SIWZ oświadczamy, że oferujemy: 
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1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia:  

Za część 1: 

Łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ................................................. zł  

słownie: .................................................................................................................................., 

w tym 

cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………...) 

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......……… złotych. 

Za część 2: 

Łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ................................................. zł  

słownie: .................................................................................................................................., 

w tym 

cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………...) 

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......……… złotych. 

Za część 3: 

Łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ................................................. zł  

słownie: .................................................................................................................................., 

w tym 

cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………...) 

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......……… złotych. 

Za część 4: 

Łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ................................................. zł  

słownie: .................................................................................................................................., 

w tym 

cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………...) 

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......……… złotych. 

2. Cena ofertowa zawiera wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie zasad 
wyceny określonych w art. 8 niniejszej SIWZ  

3. Oferujemy okres gwarancji wynoszący ………………………miesięcy liczony od dnia 
odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 36 miesięcy) 

4. Oferujemy udzielenie okresu rękojmi wynoszący ……………………… miesięcy liczony 
od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia 

5. Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia: ……………………….. (należy 
wpisać nie więcej niż 70 dni) 

6. Oświadczamy, że serwis w okresie gwarancji realizowany jest bez dodatkowych kosztów 
dojazdu i pobytu serwisantów naliczanych przez wykonawcę. 

7. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunkami 
umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy – rozdział III SIWZ, oświadczamy, 
że przyjmujemy wszystkie warunki zamawiającego bez zastrzeżeń i wykonamy 
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
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8. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości około 
………………… %.. 

9. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą 
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

10. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i 
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą. 

13. Zabezpieczenie zamierzamy wnieść w formie/formach: …………………... (formy w 
jakich może być wnoszone zabezpieczenie zostały określone w art. 13 ust. 2 SIWZ). 

14. Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego:  

 Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr 
rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 

15. Wadium w kwocie  

dla części 1: 1 000,00 PLN (słownie: tysięcy złotych 00/100) zostało uiszczone w dniu 
…………. w formie ………………… 

dla części 2: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) zostało uiszczone w dniu 
................. w formie ................. 

dla części 3: 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) zostało uiszczone w 
dniu ................. w formie ................. 

dla części 4: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) zostało uiszczone w dniu 
................. w formie ................. 

Dokument wniesienia wadium w załączeniu. 

16. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: 
16.1. Dowód wniesienia wadium. 
16.2. Kosztorysy ofertowe. 
16.3. Formularz Nr 1 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
16.4. Formularz Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
16.5. Formularz Nr 3 – wykaz wykonanych robót budowlanych. 
16.6. Formularz Nr 4 – informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy). 
16.7. Formularz Nr 5 - informacja dotycząca grupy kapitałowej. 
16.8. Formularz Nr 6 – oświadczenie – wykaz osób 

 
 

 
 
..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data        pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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………………………………… 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

 

FORMULARZ NR 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/12/2014 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam/y, 
że nie podlegamy wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

..............................          ............................................................... 
miejscowość,  data         pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 

Załączniki do formularza Nr 1. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA: Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty – wg art. 4 § 2 ust 1 pkt 1.3 SIWZ. 
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………………………………. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ NR 2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/12/2014 

 
OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam/y, 

że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczeń; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

- niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. 

 

 

 

 

..............................          ............................................................... 
miejscowość,  data         pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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……………………………… 

pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ NR 3 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/12/2014 

 
OŚWIADCZENIE - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że 
zrealizowaliśmy następujące zamówienia – zgodnie z art. 4 niniejszej SIWZ. 

Lp Nazwa inwestora, adres, 
telefon 

Zakres zrealizowanych 
robót 

Data wykonania 
(podać datę podpisania 

protokołu odbioru ) 

Wartość 
zrealizowanych robót 

brutto 
1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

W załączeniu przedstawiamy dowody potwierdzające, że wyżej wykazane roboty budowlane zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
 

..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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……………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 4  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/12/2014 

 

INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA 
ZAMIERZA POWIERZY Ć PODWYKONAWCOM 

 
Lp 

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
RZECZOWY 

1 2 
1  

2  

3  

4  

5  

 
Należy wykazać (określić), jaki zakres zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

 

 

..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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……………………………….. 
pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 5  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/12/2014 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego Nr 120/12/2014 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuję iż:* 

 

1) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami) co 
następujące podmioty: 

 
…………………………………. 

 
………………………………… 
 
…………………………………… 

 
2) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2 
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……………………………… 

pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ NR 6 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/12/2014 

 
OŚWIADCZENIE - WYKAZ OSÓB 

Wykaz osób, którymi dysponujemy lub będziemy dysponować i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 4 SIWZ: 

Lp Imi ę Nazwisko Dysponowanie 
osobą 

Podstawa do dysponowania 
(np. umowa o pracę – 

pracownik wykonawcy, inna 
osoba – zobowiązanie innego 
podmiotu do udostępnienia 

danej osoby) 

Kwalifikacj ę zawodowe 
(należy wskazać 
wymagane przez 
Zamawiającego 

uprawnienia budowlane, 
w szczególności – nazwę, 
z zaznaczeniem, czy są to 

uprawnienia bez 
ograniczeń czy z 
ograniczeniami, 

specjalności, zakres, datę 
wydania) 

Funkcja 

1 2 3 4 5 6 

1  

Osoba, którą 
dysponujemy/ 
osoba, którą 
będziemy 
dysponować*  

  kierownik robót 

2 

 Osoba, którą 
dysponujemy/ 
osoba, którą 
będziemy 
dysponować*  

  
kierownik robót 

elektrycznych 

3 

 Osoba, którą 
dysponujemy/ 
osoba, którą 
będziemy 
dysponować*  

  
kierownik robót 

sanitarnych 

*-niepotrzebne skreślić 

Oświadczamy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Załączamy: 

- w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków, zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 

 

..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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ROZDZIAŁ III  

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR 120/12/2014 Część 1,2,3,4 

 
W dniu ..........................................w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:  
Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Pawła Kuleszę,  
a 
............................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:.......................................... 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/12/2014 została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania adaptację laboratorium 
133a (część 1), korytarza (część 2), sanitariatu (część 3) i pomieszczenia 505 (część 4) w 
celu poprawy warunków BHP w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. 
Pasteura 1 w Warszawie, zwanej dalej robotami. 

2. Zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i dokumentacji załączonej do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w ciągu trzech dni o 
wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – w formie 
protokołu konieczności, ewentualnie wykonanie powyższych robót będzie przedmiotem 
odrębnego postępowania w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 2. 

1. Strony ustalają następujące terminy (okres) realizacji umowy: 

a) wprowadzenie na teren budowy przez Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty 
podpisania umowy, 

b) rozpoczęcie robót – w terminie 3 dni po wprowadzeniu na budowę, 

c) zakończenie robót (w tym odbioru technicznego i przekazanie przedmiotu zamówienia 
do eksploatacji) nastąpi w terminie   ...........   od dnia podpisania protokołu 
wprowadzenia na budowę. 

2. Za termin zakończenia robót uważa się dzień, w którym nastąpiło pisemne powiadomienie 
Zamawiającego potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

3. Dokonanie komisyjnego odbioru robót nastąpi w terminie 7 dni  od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przekazanych dokumentów powykonawczych. 

4. Niemożność rozpoczęcia robót w terminie określonym w ust. 1 lub ich wstrzymanie z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z powodu działania siły wyższej będzie 
podstawą do przesunięcia terminu zakończenia robót. 

§ 3 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) zapewnienie nadzoru technicznego nad przebiegiem realizacji robót, 
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2) przystąpienie do komisyjnego odbioru końcowego urządzenia w terminie 7 dni, licząc 
od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru,  

3) terminowe dokonanie zapłaty za wykonanie umowy, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 6 niniejszej umowy. 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, wiedzą techniczną i wymogami Prawa 
Budowlanego, jak również z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, 

2) wykonanie robót budowlanych w czynnych budynkach z zachowaniem odpowiednich 
przepisów BHP, środków czystości oraz ograniczenia hałasu, 

3) przestrzeganie „nakazu ciszy”, która powinna występować w czasie ważnych spotkań 
wydziałowych lub zajęć dydaktycznych, 

4) zapewnienia we własnym zakresie pomieszczenia socjalnego niezbędnego do 
realizacji zamówienia, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na ogrodzonym 
terenie, 

5) odgrodzenie w sposób trwały, zapewniający czystość i bezpieczeństwo terenu robót, 

6) użycie materiałów, które powinny posiadać aktualne dokumenty, atesty, 
dopuszczające do stosowania w budownictwie,  

7) wykonywanie robót w godzinach od 6.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, z 
wyjątkiem świąt. W innych terminach przebywanie na terenie Wydziału Chemii jest 
możliwe za pisemną zgodą Kierownika Działu Administracji i Inwestycji, 

8) składowanie gruzu oraz innych produktów ubocznych w kontenerach i wywożenie ich 
na bieżąco tj. minimum jeden raz w tygodniu lub wywożenie samochodami na 
bieżąco, 

9) wyposażenie pracowników w ubrania firmowe lub widoczne identyfikatory imienne, 

10) porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem do odbioru, 

11) przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu budowy wraz 
z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji 
robót, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

12) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu robót wraz z dokumentacją powykonawczą, 

13) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca wykona roboty bez/z udziałem podwykonawców. 

2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego 
prowadzić będzie starszy inspektor nadzoru robót budowlanych Maria Łukasik UPR. Bud. 
– 368/90. 

§ 6 

Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
określone w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy ustalone 
na kwotę: 

CENĘ BRUTTO (netto + obowiązujący podatek VAT).................................................zł. 

słownie:.................................................................................................................................... 
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w tym: 

cena netto........................................................................................................................ zł. 

(słownie złotych:..................................................................................................................), 

należny podatek VAT w wysokości: ....... , tj.......................................................................zł. 

(słownie złotych.....................................................................................................................). 

w tym: 

za część 1: 

CENĘ BRUTTO (netto + obowiązujący podatek VAT).................................................zł. 

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

w tym: 

cena netto........................................................................................................................ zł. 

(słownie złotych:..................................................................................................................), 

należny podatek VAT w wysokości: ....... , tj.......................................................................zł. 

(słownie złotych.....................................................................................................................). 

za część 2: 

CENĘ BRUTTO (netto + obowiązujący podatek VAT).................................................zł. 

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

w tym: 

cena netto........................................................................................................................ zł. 

(słownie złotych:..................................................................................................................), 

należny podatek VAT w wysokości: ....... , tj.......................................................................zł. 

(słownie złotych.....................................................................................................................). 

za część 3: 

CENĘ BRUTTO (netto + obowiązujący podatek VAT).................................................zł. 

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

w tym: 

cena netto........................................................................................................................ zł. 

(słownie złotych:..................................................................................................................), 

należny podatek VAT w wysokości: ....... , tj.......................................................................zł. 

(słownie złotych.....................................................................................................................). 

za część 4: 

CENĘ BRUTTO (netto + obowiązujący podatek VAT).................................................zł. 

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

w tym: 

cena netto........................................................................................................................ zł. 

(słownie złotych:..................................................................................................................), 

należny podatek VAT w wysokości: ....... , tj.......................................................................zł. 
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(słownie złotych.....................................................................................................................). 

2. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami 
cenotwórczymi stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie faktury 
Wykonawcy za wykonane przez siebie roboty, usługi i dostawy na podstawie zestawienia 
wykonanych robót (protokołu odbioru) i załączonych innych niezbędnych dokumentów. 

4. Faktura końcowa nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu odbioru robót. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania 
oryginału faktury, wystawionej w języku polskim i w PLN. 

6. Za datę wykonania zapłaty ceny lub jej części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą płatności. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki. 

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności 
wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

§ 7 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia, co stanowi kwotę ………………………. zł, 

(słownie ……………………………………… złotych) 

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ………………………………………. 

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi integralną 
część niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania robót. 

4. W przypadku nienależytego wykonania robót 80% kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania robót zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 
Wykonawcę robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała 
część kwoty tj. 20% pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi oraz gwarancji 
jakości, określonych w § 9 niniejszej umowy. 

Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które 
Zamawiający pobrał z tytułu zlej realizacji zobowiązań Wykonawcy w okresie gwarancji. 

 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający 
zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 4). 

6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 2 ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych. 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
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a) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

d) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień przerwy, 

e) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia, 

f) łączna wysokość kar umownych z tytułów przewidzianych w ppkt a, b, c, d 
niniejszego ustępu nie może przekraczać 30 % wynagrodzenia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących  przypadkach i 
wysokości:  

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia. 

2. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć 
wynagrodzenie brutto.  

3. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy. 

4. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
kontynuowania realizacji Umowy. 

5. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela rękojmi na urządzenie na okres 36 miesięcy liczony od daty 
przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie na okres …………… liczony od daty 
przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych robót 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu 
rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

§ 10 

1. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu 
oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę na 3 dni przed terminem oględzin. 

2. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić 
usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

3. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży 
Wykonawcę kosztami ich usunięcia. 



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/12/2014 

 

 
35 
 

4. Strony dokonują przeglądów gwarancyjnych na koniec każdego kolejnego roku gwarancji. 
Zamawiający wyznaczy termin przeglądów gwarancyjnych, informując o tym Wykonawcę 
z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Niezbędny do przeprowadzenia przeglądu sprzęt i 
materiały Wykonawca zapewni na własny koszt. 

§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót, w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, 
o ile wynika to z winy Wykonawcy, 

2) Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, a nie usprawiedliwiona 
przerwa trwa dłużej niż 3 dni, 

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową lub dokumentacją projektową bez 
akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego ich wykonania, 

4) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 
układowe lub egzekucyjne, 

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
stosownie do postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej 
na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, 
pod rygorem nieważności. 

§ 12 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z 
winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego, 

3) Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz 
zapłaty wynagrodzenia za te roboty, materiały, konstrukcje i urządzenia, które mogą 
być wykorzystane przez Zamawiającego. 

2. W razie odstąpienia do umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy oraz 
zwrócenia Wykonawcy kosztów jego budowy w części proporcjonalnej do utraconego 
wynagrodzenia (w części nie rozliczonej). 

§ 13 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, 
znaków ochronnych itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, przedmiotu 
zamówienia, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 14 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

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

Wykonawca          Zamawiający 


