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i produkcja na potęeby bezpieczeństwa

chemicznąo, bezpieczeństwa
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i

obronności kraju oraz pzemysłu w zakresie:

ZAPROSZENIE Do ZŁ0ŻENIA OFERTY

Środkówochrony roŚlin' produktóW bic
bÓjczych, preparatÓw weterynaryjnych,
materiałów wybuchowych i lekkiej syntezy

organicznej. Opracowywanie ocen
i rapońóW dla śr.ochrony roślini subst'
czynnych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamówienia Są prace remontowo _ budowlane podzielonę na
częścii

1.
Nr J-753l8/2018

Cześćpierwsza

Remont kominów na dachu budynku
Organicznego;

nr 1

Instytutu Przemysłu

Zakres prac obejmuje wykonanie:

.

PL-J-7531812018
Wytwazanie analitycznych wzorców
substancji organicznych w postaci
czystej i w roztworach.

DOBRA PMKTYKA
LABORATORYJNA
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Badania toksykologiczne

o

Badania ekotoksykologiczne

o

ŻN

a)

Usunięcie ze ściankominów wentylacyjnych o powierzchni ok. 173 mŻ
tynków. Zewnętt znych wykonan y ch z zapr awy cementowo - wapi ennej .

b)

oczyszczenie powierzchni' montaŻ tzolacjl Ze Stylopianu i wykonanie
tynku zewnętrznego kominóW Wentylacyjnych.

c)

Wykonanie obróbek wykończeniowych kominów przy połaci
dachowej.

YE H

d)

Naprawa popękanych pokryw betonowych kominów gruboŚci 7 cm o
powierzchni ok. 36,0 m2.

e)
0

Demontaz lmontaŻ instalacji odgromowej.

Badania właŚciwości fizykochemionych,

badania pozostałoŚci, badania Zachowania się badanej substancji W Wodzie,
glebie i powietzu, bioakumulacja, bada-

nia

skuteczności działania produktÓw

biobójczych'

AKREDYTACJA PCA

2.

MontaŻ siatek ze stali nierdzewnej na otworach wentylacyjnych

.

Częśćdruga

Remont dachu budynku nr 15Instytutu Przemysłu Organicznego;
Częśćmugazynowa - Dach dwuspadowy o wymiarach 59,5 m x |2,5
AB 374
w obszarach badań:
MateriałóW Wybuchowych, pirotechnicznych i środków stzałowych.

.
.

Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowaozania do obrotu substancji
i preparatóW chemicznych oraz ochrony
przed eIektrycZnością statyczną

KONCESJA MSW|A
nr B - 036/2003

Zakres prac obejmuje wykonanie:

a)

b)

Wykonanie drobnych napraw istniejącego pokrycia zpapy.

MontaŻ lzolacjl Ze Styropianu
wentylacyjnych.

i

wykonanie tynku na Ż szt. kominów

c) DemontaŻ t montaŻ instalacj i odgromowej.
d) DemontaŻ i montaŻ nowych rynien oraz tuT spustowych zblachy ocynkowanej.
e) Naprawa3 szt. murków ogniowych w szerokoŚci budynku.

f) Montaż membrany przeciw wilgociowej.
g) ołacenie połaci dachowej Łatamt ztarctcy nasyconej.

h) Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną - trapezową , naŁatach.
i) Wykonanie obróbek blacharskich gzymsów, kominów i 2 szt. wentylatorów, z blachy
ocynkowanej.

j)

Wykonanie

i

montaŻ drabiny wejściowejna.dach (zgodnie

z

obowlązującymi

przepisami).

k) Pokrycie dachu nad rampą załadowczą o wymiarach 1,5 m x 43 m, blachą stalową
ocynkowaną - ttapezową, nałatach.
Częśćsocjalno_biurowa - Dach dwuspadowy o wymiarach 12,5 m x 11,5 m

Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) Wykonanie drobnych napraw istniejącego pokrycia zpapy.
b) Montaż tzolacjt ze styropianu i wykonanie tynku na 4 szt. kominków wentylacyjnych.

c) Montaz membrany przeciw wilgociowej
d) DemontaŻ

t'

montaŻ instalacji odgromowej.

e) DemontaŻtmontaŻ nowych rynien otazrur spustowych zblachy ocynkowanej.
1) ołacenie połaci dachowej łatami i kontrłatami ztarcicy nasyconej.
g) Pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną - trapezową , nałatach.

h) Wykonanie obróbek blacharskich gzymsów i kominków, zblachy ocynkowanej.

3.

Częśćtrzecia

Remont podłogi, zadaszenia oraz pochylni do transportu beczek w budynku nr 16
InsĘtutu Przemysłu organicznego ;
Zakres prac obejmuje wykonanie:

a) DemontaŻ 6,7

m2

podłoŻaz parkietu drewnianego przemysłowego.

b) Przygotowanie podłoŻa i wykonanie płyty żelbetowej podłogi na całej powierzchni
po zdemontowanym pakiecie drewnianym.

c) Naprawa pęknięó poplzecznych na powierzchniach betonowej dwóch elementów
pochylni o szerokości45 cm kaŻda.
d) Przygotowanie powierzchni podłogi, pochylni

i schodów pod wykonanie wylewki z

masy antypoślizgowej, nieiskrzącej.
f) Naprawa uszkodzonych cegieł i uzupełnienie tynku W murze o

powierzchni ok.4

m2.

g) Montaż ok. 12 mb drewnianych belek ochronnych na ściankach pochylni.
h) Wykonanie posadzki zmasy antypoślizgowej, nieisktzącej, na powierzchni:
- pochylni betonowej (ok. 4 m2 )
- wykonanej płyty podłogi (6,1 m2 )

- schodów betonowych (ok. 1,0 m2 )

i) Wymiana drzwi wTaz z ościeżnicąna stalowe, z izolacją, (wymiar otworu w Świetle muru

j)

2,08mx1,10m).
Demontaz starego zadaszenia jednospadowego nad wejŚciem
powierzchni

4 8,

do

magazynow o

0 m2 (eternit na łatach drewnianych).

k) Czyszczenie i malowanie słupów nośnych zadaszenia (rura stalowa o średnicy 100 mm,
szt.4).
l) Wymiana belek drewnianych 90 x 90 mm, długości16,0 mb (2 szt.) ztarcicy nasyconej.
ł) Wymianakrokwi drewnianychztarcicy nasyconej 100 x 85 mm, długoŚci 3,0 mb, szt. 10
m) ołacenie połaci zadaszenia Łatamt z

tar cl'cy

nasyconej

.

n) Pokrycie zadaszenia blachą stalową ocynkowaną-trapezową

4.

.

Cześćcnłarta

Wymiana chodnika i likwidacja zatok parkingowych przed budynkiem nr
InsĘtutu Przemysłu Organicznego;

11

Zakres prac obejmuje wykonanie:
a)

Demontaż istniejącego chodnikazpŁybetonowych 35 x 35 cm o powierzchni24,O m2.

b) DemontaŻkrawężników o długości14 mb.
c) DemontaŻ obrzeŻy betonowych o długości12 mb.
d) Przygotowanie powierzchni i wykonanie podsypkl z zagęszczeniem.
e)

Ułozenie krawężników, obrzeŻy i chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowej,
na zdemontowanej powierzchni.

Likwidacja zatok parkingowych przed budynkiem

Organicznego;

nr 11 Instytutu

Przemysłu

Zatoka parkingowa nr 1, po lewej stronie wjazdu
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) DemontaŻkrawęŻnika o długości14 mb.

b) DemontuŻpŁyt betonowych (trylinka) na powierzchni 40 m2.

c) Montaż ok. 20 mb nowego krawężnika na podsypce betonowej.
d) Wykonanie 40 m2 trawników dywanowych siewem na gruncie, na podłoŻu z ziemt
urodzajnej.

e) Wykonanie podbudowy i wylanie nawierzchni

asfaltowej pod ruch kołowy, na

powierzchni ok. 3 m2.

Zatoka

p

arkin gow a nr 2, po prawej stronie wj azdu

Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) DemontaŻkrawęŻnika o długości30 mb.
b) DemontaŻpłytbetonowych (trylinka) na powierzchni 25 m2.

c) Montaz ok. 30 mb nowego krawężnika na podsypce betonowej.
d) Wykonanie 25 m2 trawników dywanowych siewem na gruncie, na podłoŻu z ziemi
urodzajnej.

e) Wykonanie podbudo\Ąy
powierzchni ok. 30 m2.

5.

i

wylanie nawierzchni asfaltowej pod ruch kołowy, na

Częśćpiata

Renowacja bramy głównej InsĘtutu Przemysłu Organicznego;

Brama stalowa kuta, dwuskrzydłowa, zbocznymi elementami staĘmi w murze
_ wymiary skrzydeł: 1,8 m x 3,15 m (2 szt.)'
- wymiary elementów staĘch: 1,2 m x 3,15 m (2 szt.)
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) oczyszczenie powierzchni skrzydeł bramy, elementów stałych oraz słupów nośnych
ze starych warstw farby do stalowej warstwy pierwotnej' metodą strumieniowościerną.

b) Usunięcie starych rygli, uchwytów, itp.

c) Montaż nowego zamka (pod klucz) z szufladą i klamką
d) Montaz nowych

.

rygli do blokowania dolnych skrzydeł bramy przy zamknięciu i

otwarciu.

e) Montaz Zasuwy do blokowania skrzydełl zamykania na kłódkę.

f) Montaż uchwytów

do zamykania skrzydeł bramy.

g) odtłuszczenie powierzchni i malowanie farbą podkładową
kolorze istniejącej zabudowy wiatrołapu.
h)

Montż osłon z

i

nawierzchniową w

szybamt (przezroczysty ew. przydymiony - do uzgodnienia) w
konstrukcji aluminiowej na jednym elemencie stałym i jednym skrzydle bramy, na
powierzchnt J ,3 m2.

6.

Cześćszósta

Remont pomieszczenia magazynowego

w budynku nr 15 InsĘtutu Przemysłu

Organicznego;
Wymiary pomieszczenia: 5,7 m x 10,20 m, wysokość 4,5 m

Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) Wykucie uszkodzonych fragmentów betonu na ścianach i suficie

b) odgrzybienie fragmentów

Ścian oraz powierzchni sufitu

c) Wykucie bruzd w ścianach t montaŻ klamr spinających pęknięcia
d) Uzupełnienie ubytków tynkarskich na Ścianach i suficie

e)

Montaz wewnętrznego odwodnienia liniowego długościok. 5,0 m, wzdłuŻ ścianyz
drzwiami wejŚciowyml wraz z instalacją odprowadzającą
f) Demontaż starychdtzwt drewnianych o wymiarach w świetle muru 2,35 m x 1,30 m

g) Montaż nowych drzwi stalowych zizolacją
h) Przygotowanie posadzki podłogi do wykonania wylewki

i)
j)

Gruntowanie ściani sufitu

Montaz zlewu przemysłowęgo Z blachy nierdzewnej wTM

z

instalacją kanaltzacyjną

odprowadzającą

k) Malowanie powierzchnt ściando wys. 2 m farbą łatwo zmywalną nienasiąkliwą otaz
odporną na uderzenle i działanie substancji chemicznych (chemoodporna)
1) Malowanie powierzchni sufitu farbą zmywalną, nienasiąkliwą

m)Wykonanie posadzki z materiałów niepalnych, nienasiąkliwych, antypoślizgowych,
łatwo zmywalnych oruz odpornych na uderzenle t dztałanie substancji chemicznych
(chemoodporne).

n)

odkucie uszkodzonych fragmentów ścianyelewacji zewnętrznej, uzupełnienie
ubytków, malowanie

o) Demontaz okien drewnianych, zamurowanie i wykończenie ścianyw miejscach
otworów okiennych o wymiarach I,4 m x 0,6 m (2 szt.)
p) Wymiana wieszaków mocuj

ąc y

ch przy lampach

o

świetleniov\ych wewnętrznych

q) Wymiana kratek wentylacyjnych zewnętrznych 40 x 40 cm (2 szt.)

r) Remont lampy załadunkowej o powierzchni ok. 1,5 m
powierzchn t, pr zed przedmi oto

wą

x

6,0 m' ze spadkiem

częścląmagazy now ą

s) MontaŻ schodka wejściowego na rampę (z kratek Wema)

7.

Częśćsiódma

Remont schodów wejŚciowych do budynku
Organicznego;

Strona lewa

nr 11 InsĘtutu Przemysłu

Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) Przygotowanie podłożaz lastriko o powierzchni 6,5

m2

pod montaŻpłytek glesu.

b) Montaż i wykończenie płytek gresu na powierzchni schodów.

Z

c) Montaz po obu stronach schodów balustrady
(wykończenie innox) o długościok. 4,0 m.

polęczami ze stali nierdzewnej

Strona prawa
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) Przygotowanie podłoŻaz lastriko o powierzchni 10,5 m2pod montaŻpłytek gresu.

b) Montaż i wykończenie płytek gresu na powierzchni schodów, ścianbocznych i
spocznika.

z

c) Montaż po obu stronach schodów balustrady
(wykończenie innox) o długoŚci ok. 6,0 m.

8.

potęczami

ze stali

nierdzewnej

Częśćósma

Wymiana chodnika do budynku nr 6Instytutu Przemysłu organicznego;
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) Demontaż istniejącego chodnika

z

pł>Ą

betonowych 35 x 35 cm o powierzchni ok.

50,0 m2.

b) Demontaż obrzeży betonowych o długości80,0 mb.

c) Przygotowanie podłoŻa i wykonanie podsypki z zagęszczeniem.
d) Ułożenie obrzeży i chodnika
zdemontowanej p owi e r zchnt.

z

kostki betonowej na podsypce cementowej,

na

e) Wykonanie podestu z kostki betonowej przed drzwiami wejściowymi, o powierzchni
ok. 2,0 m2.

9.

CzęŚć dziewiata

Remont kominów na dachu budynku nr 3 InsĘtutu Przemysłu organicznego;
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) Usunięcie ze ściankominów wentylacyjnych o powierzchni ok. 4,O m2 tynków
zew nętr znych wyk o nan y ch z zapr awy c emento wo wap i ennej
_

b) Oczyszczente powierzchni, montaŻ izolacjt
zew nętrznego kominów wentyl acyj nych

Ze styropianu i wykonanie

tynku

c) Wykonanie obróbek wykończeniowych kominów przy połact dachowej
d) Montaz siatek ze stah nierdzewnej na otworach wentylacyjnych

e) Przygotowanie podłoŻa oraz naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, na
częŚci dachu o powierzchni ok. 68,0 m2

II. OPIS wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąc udział Wykonawcy,
ktorzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia:
1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzentadziaŁalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2. są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonaniazamówienia;
3. dysponuj ą odpowiednimi zdolnoŚciami technicznymi lub zawodowymi.
Na potwierdzenie spełniania povryŻszych warunków Zamalrylający Żąda zŁoŻenia przez
Wykonawcę oświadczenia.

III. TERMIN REALI ZACJIZAMOWIENIA:
Ustala się termin wykonania dlakaŻdej częŚci na 2 miesi ące licząc od podpisania
umowy.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
]..

oferent powinien przygotowac ofer1ę osobno dla każdej częścina formularzu
oferlowym załączonym do niniejszego zapytanta - Załącznik Nr 1.

2. Ofertapowinna:

byc opatrzonapieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia
- zawlerac adres lub siedzibę oferenta, numel telefonu, numel NIP, adres email,
- byó podpisana na każdej stronie przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
_

3. Dokumenty, będące kopiami, powinny byc opatrzone na kaŻdej stronie adnotacją
"Za zgodnośćz oryginałem'' i podpisane ptzez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

v. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:
1. ofertę powinna byc przesłana zapośtednictwem:

a.

Poczty elektronicznej (w postaci skanu w formacie PDF) na

adres:

raclawska@ipo.waw.pl lub
b. Pocztylkuriera lub dostarczona osobiŚcie na adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6,
budynek administracyjny, pokój I2I (liczy się data wpływu) w nieprzekraczalnym
terminię do dnia 22.05.Ż019 r do godz. 14.00.
W temacie maila lub na kopercie naleŻy zamieścićinformację: ,,oferla do zaproszenia,
znak sprawy CRZP/PO/EAI2lI9 dla Sieć BadawczaŁukasiewicz - instytut Przemysłu
organicznego''. W treści maila lub na kopercie na|eŻy zamieŚcić informację: ,,Nie
otwierać załącznlkow do dnia 22.05.2019 r do godz. 14.00" lub ,, Nie otwierać do dnia
22.05.2019 r do godz. 14.00".
2. oferty złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane,

3. oferent moŻeprzed terminem rozpatrywania ofeft zmientc lub wycofać swoją ofeftę,
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŻe Żądać od oferentów wyjaśnień
doty czący ch treści złoŻony ch ofefi'.

VI. INFORMACJE DOTY CZĄCE wYBoRU NAJKORZYSTNIEJSZEJ oFERTY:

1.

Kryterium oceny oferty:
Cena - f00 %
2. Zanajkorzystniejszą zostanie uznana ofefta, która będzie zawterałanajnlŻszącenę.
3. o wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący zawiadomi oferentów pisemnie oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej .

VII. ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

:

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym z rachunku ZamawiĄącego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczęnia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie odpowiednio
sporządzony ptzęZ Strony protokół zdaułczo-odbiorczy.

VIII. ZASTRZEZENIA:
ZamawiĄący zasttzega sobie prawo do dokonania w kaŻdym czasie i bez podania przyczyny
modyfikacji lub uniewaŻntenia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert, jak równieŻ Żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek' o
których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, uniewaŻnienia umowy zawarte1 w drodze
postępowania. W przypadku podjęcia jednej z povłyŻszych decyĄi, Zamawląący
niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy email
wszystkich oferentów).
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŻęniem oferty oraz Zawarciem umowy
ponosi oferent, a w przypadku modyfikacji lub uniewaŻnienia niniejszego postępowania i
nieudzielenia zamówienia oferentom nie przysługują ztego ty.tułu Żadne toszczenia.
Zamawiający zastrzega, Że ninie1sze zapyĄanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:
osoba do kontaktu

:

Paweł Goller, e-mail. : goller@ipo.waw.pl

ZAŁĄCZNIKz
- załączntknr 1 Formularz ofertowy,
- załączntknr 2 oświadczenię
- załącznlknr 3 Istotne postanowienia umowy

DYREXTOR

furl-lr

dr lnż'frzysztof Bajdor

rłIlanuau

Załączniknr 1
CRZPAPOIEAII2IT9

(nanła i adres, e-mail Wykonawcy)

Zamawiający:
S

ieó B adaw cza Łukasiewicz

Instytut Przemysłu organicznego

ul. Annopol6
03-236 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

(dla części.........)
Na podstawte zapytania ofer1owego podejmuję się wykonanta przedmiotu zamowienia
zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz na\eżytą starannością i
składam ofertę na dostawę:...... '
Oferuj emy wykonanie zamowienta za :
Wartośćnetto .
...'...''.zł
VAT.
........zł
War"toŚó

brutto.

....'....zł

1. oświadczamy, Że cena

2.
3.

4.

podana powyŻej jest niezmienna w okresie realtzacji przedmiotu
zamówienia i obejmuje wszystkie, jakie ponosi Zamawiający w zwtązku z realizacją
przedmiotowego zamówienia.

w

przypadku wybrania naszej oferly do zakończenia reallzacji
zamówienia w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy dla danej częŚci.
oświadczamy, Że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy
jakichkolwtek zastzeŻen do możliwościjego realizacji oraz zobowiązujemy się do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez
Zamawnjącego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
oŚwiadczam, ża spełniamy warunki udziaŁu W postępowaniu, odpowiadające
przedmiotowi zamówienia:
posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomlcznej lub finansowej do wykonania
zamowtenia'
dysponuj emy odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi.

Zobowązujemy się,

.

5. oświadczamy, Że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne
przygotowania oferty oraz, Że wyceniliśmy wszystkie e1ementy niezbędne
6.

do
do

prawidłowego wykon ania zamowienia.
oświadczamy, Że uwaŻamy się za zwlązanych ofertą przez 30 dni od terminu składania
o fert, wyznaczone go pt Zez Zamawiaj ąc e go .

(miejscowość i data)

(podpis oraz pieczqtka Wykonawcy)

Załqcznik nr 2

CRZP/PO IEAII2I19
(P ieczęć

firmow a wykonaw cy)

Składając ofertę
remontowo

a)
b)

w

OSWIADCZENIE

zapytarliu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy

- budowlanych ( część...

w

zakresie prac

.. ) , ośwtadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie afi. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
PZP,
nie podlegam wykluczeniu z postępowanlana podstawie art.24 ust. 5 pkt 1, 2,4 i 8
ustawy PZP.

dnia..........

Miej scowość.....'............

s

kł adani

2019 roku

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
a o świ ad c z e ń w o l i w imi e niu Wyko naw cy)

Zalączniknr

3

CRZP/IPO /EA/12/19

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w

dniu

.. r. w Warszawię pomiędzy:

Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Przemysłu Organicznego,03-236 Warszawa,
ul. Annopol6 zare1estrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
pod numerem 0000021 982, NIP : 525-00-08 -577 . reprezentowanym przez'.
I. dt inŻ.Krzysztofa Bajdora
Dyrektora Instytutu
2' mgr Zoflę Duszyńską
Główny Księgowy
zwanym dalej,,rZamawiaj ącym''
a

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
posiadającym nr NIP:

reprezentowanym przez
zw any m

:

dalej''Wykonawcą''

o następującej treŚci:

$1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem umowy Są prace remontowo-budowlane, zgodne z zapytaniem ofertowym i
formularzem ofertowym ( częŚć. ...)

2'

Wykonawca nie jest upowaŻntony do zawierania umów
imieniu Zamawiąącego.

L.

2.

3.

i

zaciąganl'a zobowiązan w

$2
TERMIb{Y WYKONAI{IA UMOWY
Przedmiot umowy zostanie wykonany do ....
odbiór Przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,
wystawionym przez Wykonawcę, podpisanym przez strony Umowy, w terminie nie
dłuŻszymntŻ3 dnl od daty odbioru przedmiotu umowy' określonej w ust. 1.
Uprawnienta z tytttu ewentualnych wad i usterek Zamawiający będzie realizował po
protokolarnym odbiorze , na podstawie udzielonej gwarancji.

$3
WYI{AGRODZENIE
1'. Całkowita kwota wynagrodzenia Wykonawcy wynosi:
(słownie złotych:

o^,
2.

3'
4.
5.

6.

....

..... złotych00/100)'

co wynosi:

+

zł netto

VAT

23

zŁ brutto (słownie złotych

..... złotych 00/1 00).
Wynagrodzenię zawykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.
Zapłatanastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawtający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT
Zamawiającego.

bez

podpisu

Naleznościza wykonanie przedmiotu umowy zostaną uregulowane w formie przelevłu z
konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy rły*ńnione na
fakturze.

Strony postanawiaj ą, że za termin zapłaty przyjmuje się dzień obctąŻenia rachunku
Zamawtającego.

$4

1.

oB owlĄ ZKI Z AMAWIAJĄCE G o
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Umowy,
jak równieżudzielania wyjaśnień w tym zakresie.
b) Wspołdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji
Umowy, a w szczególności do uzgadnianta z Wykonawc ą rozwiązan problemów
pojawiających się w trakcie realizacji Umowy.

$s
oBowIĄZKI wYKo|{AwCY
1..

Wykonawcazobowiązuje się, ze w toku wykonywania Umowy będzie:
a) wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem najwyŻszej
staranności, a przedmiot Umowy będzie odpowiadał standardom właŚciwym dla tegó
rodzaju usług,

b) dbał o terminowąreallzację Umowy,

2.

c) niezwłocznie informował Zamawlającego o wszystkich zagroŻeniach, które mogą
skutkowaó niedotrzymaniem terminu wykonania usiugi.
Wykonawca wykona Umowę w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego.
Poszczegolne zadania mogą byó wykonane ptzez podwykonawców z zastrzeżeniem,-że

za czynności wykonane przez

3.

:

..

podwykonawcę Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialno śćwobec ZamawiĄ ącego.
Na kazde Żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do informowania o
aktualnym stanie prowadzon y ch działan.

$6

L.

KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od rimowy przez ZamawiĄącego wskutek okoliczności,które lezą po
stronie Wykonawcy - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto
wg $ 3 ust. 1,

zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy - w wysokoŚci 0,1 oń wynagrodzenia
umownego brutto wg $ 3 ust. 1, za kaŻdy dzień zwłoki w stosunku do terminów
podanychw$2ust.1,
Zamawlający zapłact Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę wskutek okoliczności, które leŻą po stronie Zamawia1ącego, w
b)

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

wysokości 50ń całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wg s 3 ust. 1.
Strony zastrzega1ą sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekaczającego wysokośó kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody' na zasadach ogólnych określonychw Kodeksie Cywilnym.
Strony zastrzegają, lŻ łączna wysokośó kar umownych nie przekroczy 20%o wartości
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto'

s7
DoRĘCZENIA
Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie
jest Mirosław Wronka tel. 603-300-634 email: wronka@ipo.waw.p1

t

realizację umowy

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie l realizację umowy jest
.... tel.
email:
Strony niniejszej Umowy zobowiązĄą się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia
o zmianie adresu dla doręczeń.
W przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona Umowy niezwłocznie zawiadomi
pisemnie o zmtanie drugą Stronę.

$8
ZMIANY I U ZIJPEŁNIENIA

UMowY

Strony dopuszczają mozliwośc Zmlany i uzupełnienia postanowień Umowy w przypadku
zgodnej decyĄi Stron .

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej i będą
sporządzane w postaci podpisanychprzez obie strony aneksów do umowy, pod rygorem
niewazności.

$e

1. Zamawtający ośwtadcza, Że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku
zrealtzacją umowy będą przetwarzane przęz Zamawiającego zgodnie z zapisami
Rozporządzęnla Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanięm danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (RODO) w celu realizacji niniejszej umowy.

2.

a'

Strony zobowiąztąą się do:

wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych
od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcię
jej trwania jak i po ustaniu stosunku wynikającego Z umowy; wszelkie dokumenty będą
ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy,
po wyrazeniu zgody pTzez drugą Stronę;
zabezpieczantaprzedkradzieŻą, uszkodzęniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych
dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) zwlązanychz przedmiotem umowy;

b'
c'

niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych
niż wynikaj ące zrealizacji umowy;
niezwŁocznego przekazywanla drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaŚciwym uzyciu.

d.

$10

GWARANCJA

1. Wykonawcaudztela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Ż. W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa wszelkie koszty napraw.
3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca, w ramach udzielonej

gwarancji,

zobowiązĄe się bezpłatnie dokonaó stosownych napraw.
W przypadku istotnych wad i usterek, po dokonaniu naprawy, gwarancja zostanie
wydłużona o 12- miesięcy.

4.

$11

1.

POSTANOWIENIA KoŃCowE
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowtązaiwynikające z powodu działania siły wyższej.

2. W
3.

sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązuj ącego, a zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogące powstaó podczas realizacji Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie, a w przypadku braku moŻliwości osiągnięcia porozumienia będą
o zstr zy gane pr Zez S ąd powszechny właŚciwy miej scowo dla Zama-wi aj ąc e go.

r

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemp|arz dla
Zarnawlającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAwIAJĄCY

WYKONAWCA

