ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/27/IFPAN/2019/KP
1.

Zamawiający:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, przesyła
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych na usługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach
Instytutu Fizyki PAN.

2.

Zakres czynności konserwacyjnych stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Wykaz budynków objętych podlegających konserwacji instalacji elektrycznej stanowi Załącznik nr 2.

4.

Miejsce realizacji zamówienia:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

5.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2019 r.

6.

Warunki udziału w postepowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują osobą/osobami
posiadającą/cymi:
- wymagane ważne uprawnienia w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.

7.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

8.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.

9.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami.

10.

Jeśli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w
trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

11.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

12.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %.

13.

Istotne postanowienia umowy stanową Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

14.

Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres: dzpie@ifpan.edu.pl.

15.

Oferta powinna zawierać wartość brutto za usługę miesięcznie (bez materiałów eksploatacyjnych,
które będą rozliczane na zasadzie refakturowania faktur zakupu materiałów).

16.

Termin składania ofert upływa dnia 16 maja 2019 o godzinie 10:00.

17.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

18.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Podsiadłowicz, w godz. 09:00 - 15:00,
e-mail: kpod@ifpan.edu.pl.

19.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.

20.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
żądanych dokumentów.

21.

Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.

22.

Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego, złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną
odrzucone.

23.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2016 r., poz. 38).

24.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego
dalej „RODO”, informuje się, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02668 Warszawa;



dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl;



dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. c RODO w związku z art.
32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze
zm.) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2077, ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury z zamówienia publicznego;



dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT na rzecz Administratora danych
w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemów informatycznych;



dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres archiwizacji
dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych
Administratora;



podanie danych osobowych jest dobrowolne;



ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia
ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;



przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;



w odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

...................................................................................
miejscowość, data

...................................................................................
podpis pracownika realizującego zamówienie

Załącznik nr 1

Zakres czynności konserwacyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Wykonywanie prac eksploatacyjnych instalacji i urządzeń energetycznych.
Wykonywanie prac dotyczących przywrócenia napięcia zasilania.
Wykonywanie napraw instalacji elektrycznej i urządzeń.
Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach modernizowanych.
Czynny udział w pracach przy uruchamianiu nowych urządzeń do sieci elektrycznej.
Monitorowanie oświetlenia w korytarzach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych w obiektach IF.
Kontrola prawidłowego działania oświetlenia ewakuacyjnego.
Wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego raz w roku.
Informowanie Zamawiającego o stanie urządzeń, zauważonych usterkach mających wpływ na
prawidłową pracę sieci elektrycznej.
Wykonywanie powierzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi
instalacji elektrycznej, a szczególności stosowania przepisów BHP i Ppoż.
Wymagane jest posiadanie aktualnych Świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru o napięciu
znamionowym do 20 kV.
Zapewnienie stałego dyżuru w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –
16.00 oraz dyżuru telefonicznego w godz. 16.00 – do 8.00 a także całodobowego dyżuru
telefonicznego w pozostałe dni.
Użycie materiałów do wykonania wszelkich prac należy zgłosić i uzgodnić z przedstawicielem
Instytutu Fizyki.
Zakup materiałów eksploatacyjnych w zakresie Wykonawcy.
Utylizacja materiałów w zakresie Wykonawcy.

Załącznik nr 2

Wykaz budynków podlegających konserwacji instalacji elektrycznej

Poprzednia numeracja
budynków

Rok zakończenia
budowy:

Liczba
kondygnacji

Pow. zabudowy

Budynek nr 1

Budynek nr 1a (Audytorium)

Użytkowanie

IF PAN

1976

5/1

1693 m2

Budynek nr 1b (Stołówka)

IF PAN

IF PAN

Budynek nr 2

1971

2/1

1073 m2

IF PAN

Budynek lab. nr 3

1971

2/1

1 175 m2

IF PAN

Budynek nr 3a
(dobudowa do bud. nr 3)

1971

1/0

471 m2

IF PAN

Budynek nr 3b
(dobudowa do bud. nr 3)

1971

1/0

682 m2

IF PAN

Budynek nr 3c
(dobudowa do bud. nr 3)

1971

1/1

473 m2

IF PAN

Budynek lab. nr 8

1972

3/1

880 m2

IF PAN

Budynek lab. nr 9

1973

3/1

764 m2

IF PAN

Budynek nr 10

1975

3/1

757 m2

IF PAN

Budynek nr 11
(socjalno - usługowy)

1976

3/0

436 m2

IF PAN

Budynek nr 14
(garaże)

1976

1/0

273 m2

IF PAN

Bud. Administracyjny nr 15
(pawilon)

1992

2/0

264 m2

IF PAN

Warsztat technologiczny

2012

1/0

370 m2

IF PAN

Magazyn mat. budowlanych

1971

1/0

64 m2

IF PAN

Magazyn mat. łatwopalnych

1974

1/0

63 m2

IF PAN

Linia NN
i oświetlenie terenu

Załącznik nr 3
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

OFERTA
My, niżej podpisani
………………………………………………........................................................................................................... .............................

działając w imieniu i na rzecz:
……………………….............................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE

NR ZO/27/IFPAN/2019/KP na usługi konserwacji

instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Instytutu Fizyki PAN
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową (jeden miesiąc):
Wartość brutto ………………...PLN (słownie: ……………………………………...………..)

2.

Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami / Następujące części zamówienia
zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
Nazwa podwykonawcy

Określenie części zamówienia powierzanej do wykonania
podwykonawcy

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy
uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 Zapytania
ofertowego dotyczące w szczególności:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) …………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………...……………………………………………………………

9.

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)

nr tel./faksu ................................................................. e-mail................................................................................................
................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta dnia …… 2019 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy:
Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02 – 668 Warszawa, Al.
Lotników 32/46, reprezentowanym przez: Dyrektora prof. dra hab. Romana Puźniaka, zwanym w dalszej
treści Zamawiającym
a
Firmą ……….. z siedzibą w …….., pod adresem: ul. ………., kod pocztowy ……….., wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………, …. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..…., NIP ……………..…..,
REGON ………..…………, reprezentowaną przez ………………………, zwaną w dalszej treści
Wykonawcą.
Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8.
§1
1. Przedmiotem zamówienia są:
Usługi konserwacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego w okresie trwania
umowy.
Załącznik nr 1 do Umowy stanowi zakres czynności konserwacyjnych.
Załącznik nr 2 do Umowy wykaz budynków podlegających konserwacji instalacji elektrycznej.
Załącznik nr 3 do Umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia …….. 2019 r.
2. Strony ustaliły cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie usług konserwacyjnych, instalacji i
urządzeń, która wynosi ……….. PLN brutto (słownie: …………………………………) za miesiąc.
3. Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie usług konserwacyjnych, instalacji i
urządzeń za cały okres obowiązywania umowy wynosi ……….. PLN brutto (słownie:
…………………………………).
4. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku tj. od dnia 01 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
5. Harmonogram terminów wykonania zadań Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii bezzwłocznie po zgłoszeniu przez przedstawiciela
Zamawiającego, przy czym maksymalny czas reakcji w dni robocze w godzinach 16:00 – 08:00 oraz dni
wolne od pracy (tj. w czasie dyżuru telefonicznego) nie powinien przekroczyć 2 godzin. Telefon dyżurny
nr …………….
7. Wykonawca zapewni niezbędną ilość pracowników do realizacji ustalonych prac określonych w
załączniku nr 1.
8. Organizacyjnie na terenie Instytutu, pracownicy Wykonawcy będą podlegali Zamawiającemu, którego
reprezentują:
a) Gabriel Tętnowski,
b) Teodor Jarosiński.
9. Koszty użytych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy Wykonawca będzie rozliczał
na zasadzie refakturowania faktur. Koszty te nie przekroczą kwoty …….. PLN brutto (słownie:
…………..).
10. Łączna maksymalna wartość umowy nie przekroczy ………….. PLN brutto (słownie:………….).
11. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a treścią oferty pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy, chyba, że treść oferty jest bardziej korzystna dla Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zrealizuje przy pomocy zatrudnionych pracowników/
zleceniobiorców, z którymi zawarł umowy cywilnoprawne.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz
pozwolenia do wykonania usługi określonej w § 1, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.

2. Wykonawca w pełni odpowiada, za zgodność i terminowość wykonania usługi.
3. Odbiór usługi potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe w
skutek realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy innemu
podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 i 10.
6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy wykwalifikowany personel,
dysponujący odpowiednią wiedzą oraz uprawnieniami.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy w związku z pracami w
zakresie przedmiotu umowy.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny za przedmiot zamówienia opisany w § 1 ust.1 po realizacji
zamówienia, na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej faktury.
2. Zamawiający będzie dokonywał płatności w 12 ratach po ……… PLN brutto (słownie…………….).
3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 9.
5. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.
6. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma
zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 ust. 1.
§4
1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia opisany w § 1 rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym
oraz gwarancji na wykonane usługi i wymienione części na okres 12 miesięcy.
2. Przystąpienie do naprawy z tytułu gwarancji nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
poinformowania Wykonawcy o awarii drogą telefoniczną lub mailową. Wykonanie naprawy nastąpi
najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o awarii.
3. W przypadku trzykrotnej awarii tej samej części -wymienionej przez Wykonawcę-, Wykonawca na
żądanie Zamawiającego wymieni tę część.
4. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczeń z rękojmi lub z gwarancji, poza karą umowną,
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powierzenia bez zgody sądu, napraw innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
§5
1. Strony ustalają kary umowne za opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczeń wynikających z
realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy w wysokości 0,1% łącznej maksymalnej
wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. Analogicznie naliczona kara umowna przysługuje
Zamawiającemu również przy opóźnieniu w świadczeniach Wykonawcy określonych w § 4 Umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z należności przysługującej Wykonawcy naliczonej przez
Zamawiającego kary umownej. Potrącenie w/w należności i zobowiązań dokonuje się na podstawie
wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczeń z
Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. Wezwanie Zamawiającego
może być dokonane faxem lub drogą mailową na adres e-mail Wykonawcy wskazany do korespondencji,
bez stosowania elektronicznego podpisu.
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) zajęcia majątku Wykonawcy;
2) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
3) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie przez
Zamawiającego od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy lub innych okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy – w
wysokości 10% łącznej maksymalnej wartości brutto umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia lub dowiedzenia się
Zamawiającego o zaistnieniu takiej przesłanki. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.
5. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1
Umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
§7
1. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez
potrącenie lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru
Zamawiającego.
2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
1. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i drugi dla Wykonawcy.
2. Adresy wskazane w treści Umowy wiążą Strony do czasu doręczenia stronie informacji o zmianie adresu.
3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków
wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem
nieważności, zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przed Sądem
właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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