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OGŁOSZENIE 

O ZAMÓWIENIU  NA  WYKONANIE  USŁUGI 

(zaproszenie do składania ofert) 

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r.  Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.), prowadzonym 

zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Dendrologii PAN w Kórniku zamówień 

publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro z dnia 21 października 

2015 r. 

Przedmiotem postępowania jest wykonanie remontu mieszkania nr 9 w budynku zabytkowym 

przy ul. Zamkowej 3 zgodnie z projektami: budowlanym, instalacji sanitarnych i C.O. 

zatwierdzonych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i przedmiar robót 

(zał. nr 1). 

 

 Termin realizacji zamówienia – do 31 maja 2017 r. 

 

 Termin związania oferty – 15 dni 

 

 Oferty wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 powinny zawierać: proponowaną cenę na 

wszystkie elementy zamówienia ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca określi 

rodzaje użytych materiałów (nazwa handlowa i producenta). 

 

 Do oferty należy załączyć, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 22 i 24 przywołanej powyżej ustawy i wypis z odpowiedniego rejestru o 

działalności gospodarczej potwierdzony za zgodność z oryginałem oraz wykaz 

wykonanych robót tożsamych w okresie od 2014 r. do 2016 r. w budynkach 

zabytkowych. 

 

 Cena za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu 

ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 

niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie 

oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia. 
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 Kryteria wyboru oferenta: cena – waga 80% i gwarancja – waga 20%.  

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym oferentom zostaną przyznane punkty 

według wzoru: stosunek ceny badanej do najniższej razy 100 razy 80%, inne kryteria: 

za każde trzy miesiące ponad gwarancję podstawową, która wynosi 36 miesięcy, 

przyznaje się 10 punktów, nie więcej niż 100 punktów, razy 20% wagi. Punkty liczone 

są do drugiego miejsca po przecinku. 

 

 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana 

umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia. 

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem: „Oferta cenowa na wykonanie remontu mieszkania nr 9 w 

budynku ul. Zamkowa 3” do 15 lutego 2017 roku w sekretariacie nr pokoju 103 

Instytutu do godz. 11
00

. 

 Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.idpan.poznan.pl 

 Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest inż. Witold J. Jakubowski tel. 

601857261 w godzinach od 7
30

 do 15
30

; e-mail: wjakub@man.poznan.pl 

. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 wzór oferty  

Nr 2 wzór umowy 

 

 

Kórnik, 02 lutego 2017 r. 
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Zał. nr 1 

do ogłoszenia o zamówienie z 02.02.2017 r. 

 

Nazwa oferenta: 

Adres: 

Tel. 

E-mail 

Formularz oferty 

 

 

 

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu remontu mieszkania nr 9 w budynku zabytkowym przy ul. 

Zamkowej 3. 

Kosztorys ofertowy (wg przedmiaru robót) z podaniem ceny poszczególnych pozycji z 

przedmiaru robót i określeniem zastosowanych stawek: roboczogodziny, kosztów pośrednich 

i zysku:  

Roboty budowlane: 

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

Roboty instalacyjne 

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

Razem wartość obu kosztorysów (netto) 

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

Podatek VAT 

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

Ogółem wartość brutto oferty 

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

 

Przedstawiam swoją ofertę dotyczącą wykonania robót za łączną kwotę 

netto:……………………………………… brutto……………………………. 

 

 

 

 

 

Podpis oferenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 2 
do ogłoszenia o zamówienie z 02.02.2017 r. 

UMOWA NR …../2017 

 

zawarta w dniu …………………. 2017 r. w Kórniku, pomiędzy Instytutem Dendrologii PAN 

w Kórniku ul. Parkowa 5 zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez 

Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Jacka Oleksyna ,  

a 

…………………………………….. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym 

przez ……………………… o następującej treści: 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi dokonany przez Zamawiającego wybór oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 30 000 EUR. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność w wysokości 

…………………………… brutto, słownie: ………………………………… 

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru 

końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania. 

4. Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego nr 46 1130 1088 0001 3144 5620 0001 

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

§ 2 

Na zakres robót objętych niniejszą umową składa się roboty wyszczególnione w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym zał. 1. 

§ 3 

Termin rozpoczęcia robót – po podpisaniu umowy. 

§ 4 

Termin zakończenia robót objętego umową ustala się na 31 maja 2017 r. 

§ 5 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: inż. Kazimierz Płatkiewicz. Zakres 

działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7.07.1994 r., Prawo 

Budowlane (Dz. U. 89, poz.  

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy zapewnić należyty ład, porządek, 

przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się tam obiektów, sieci oraz urządzeń 

uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 

§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 

10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z 

kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla 

danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i 

dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania 

wyżej wymienionych dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań 

jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 

Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Zamawiającego. 

§ 8 



1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót o 

wielkość do 50% poprzedniego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest 

uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia. 

2. Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych 

samych zasad, co do zakresu rzeczowego objętego pierwotnie w umowie. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru i 

Naczelnego Inżyniera) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 

terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania ich akceptacji, co do konieczności 

wykonania tych robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 

niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na 

własny koszt. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich 

części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego. 

§ 10 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach. 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) a/ za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania w wysokości 

0,1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w § 4, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 

wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego lub umówionego na usunięcie tych wad, 

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 1% całkowitej 

wartości umowy, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

2.2.Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. 

2.3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po dniu, w którym odbiór miał zostać zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy według przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających lub związanych z tą umową bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 11 

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie: całość zadania zgodnie z § 1 niniejszej 

umowy. Odbiór końcowy odbędzie się w obecności użytkownika przedmiotu umowy. 

§ 12 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru potwierdzoną przez inspektora 

nadzoru na 1 dzień przed datą odbioru. 



2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to 

Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, 

Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania 

obiektu, 

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. Wszelkie czynności podczas dokonywania jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i 

wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym 

jako wadliwym. 

6. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone 

wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu usunięcia ich. 

7. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi (gwarancji) 

a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad. 

§ 13 

Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do 

przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez gwarancję Wykonawcy udzieloną na roboty 

budowlane na okres ………. miesięcy. 

§ 14 

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego 

faktur w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

§ 15 

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek za 

opóźnienie. 

§ 16 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.  

§ 17 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

3. Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu 

zajęcia majątku Wykonawcy. 

4. W razie gdy Zamawiający nie uzyska dotacji od podmiotów, u których ubiega się o 

dofinansowanie. 

§ 18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 19 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 


