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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r.
poz. 1843 ze zm.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. +48 12 617 35 95, fax. +48 12 617 35 95, +48 12 617 33 63
e-mail: dzp@agh.edu.pl
strona internetowa: www.dzp.agh.edu.pl
NIP: 675-000-19-23
Regon: 000001577
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2

AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20
Wspólny Słownik Zamówień dla zadania:
1.
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze
szkolnictwem wyższym
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien;
45442100-8 Roboty malarskie;
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej od strony południowej hali H-A2;
Zakres przedmiotu zamówienia:
− wymiana kwater okiennych otwieranych z PCV na okna aluminiowe,
− demontaż istniejących parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych;
− montaż nowych parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych;
− montaż rusztowań niezbędnych do wykonania powyższych prac,
− uzupełnienie tynków po wykonanych pracach,
− gruntowanie i malowanie ścian po uszkodzeniach związanych z wymianą okien,
malowanie szpalet zewnętrznych,
− założenie na szyby foli odblaskowej i odbijającej ciepło, przeciwsłonecznej;
− usunięcie gruzu;
− wywóz i utylizacja zdemontowanych okien;
− inne nie wymienione wyżej prace związane z wymianą powyższych okien.
Szczegółowo zakres prac do wykonania określa poniższa dokumentacja projektowa tj.:
a) Projekt nr PWB_197
b) STWiORB nr: 197_ST,
c) Przedmiar robót nr: 197_KŚ, (Zamawiający zamieszcza jako materiał pomocniczy)
Umieszczona pod linkiem:
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/PBW_197_wymiana_stolarki_okiennej_w_p
awilonie_H_A2.zip

Ze względu na obecną sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
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zwalczaniem COVID-19 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.
Prace należy wykonać z uwzględnieniem:
•

przeglądy gwarancyjne, które należy wykonać min. 1 raz w roku np. w sierpniu,

•

prowadzenia prac w sposób niezakłócający bieżącej działalności Uczelni, stosowanie
do potrzeb i wymagań Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wykonywania prac
głośnych do godziny 08.00, po godzinie 16.00 oraz w godzinach nocnych. W sierpniu,
będzie istniała możliwość wykonywania ww. prac również w godzinach od 08.00 do
16.00.

•

wykonywania prac na
terenie funkcjonującej Uczelni, co może wiązać się
z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót (Wykonawca musi uwzględniać
ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu
na końcowy termin realizacji niniejszego zamówienia);
poniesienie opłat w sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni pojazdów
służbowych, szczegółowy cennik znajduje się na stronie: http://www.agh.edu.pl/wjazdy/
zabezpieczenia przed uszkodzeniem elewacji, dachu budynku oraz przebiegających
instalacji w obrębie prowadzonych prac;

•
•
•

konieczności zdemontowania i zabezpieczenia elementów zdemontowanych na czas
wykonywania prac, a następnie ponownego montażu wszystkich elementów
przeznaczonych do ponownego montażu np. żaluzje;

•

dostarczenia certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, instrukcji
eksploatacji na zamontowane okna i wbudowane materiały;

•

prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na
terenie budowy (robót) i otoczeniu;
W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót wymiany okien przed ewentualnym
zagrożeniem osób trzecich;
zabezpieczenie przed wibracjami;
zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem;
wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem,
zalaniem;
poniesienie pełnej odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody do wysokości
powstałej szkody;
wygrodzenie stref bezpiecznych w i wokół budynku;
utrzymanie w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg komunikacyjnych
w otoczeniu,
wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed włamaniem, kradzieżą, w
tym również postawieniem rusztowań;
usunięcie z obiektu/terenu zdemontowanych elementów nienadających się do ponownego
zamontowania/wykorzystania i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach,
wykonania
oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy/frontu robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401);
uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac.

−
−
−
−
−
−
•
•
•
•

•

UWAGA:
1)
Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji firmy
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pracującej przy niniejszych/przedmiotowych pracach (osób, samochodów, ciężkiego sprzętu itp.)
poprzez wprowadzenie oznakowania kamizelek odblaskowych, ubrań roboczych i ochronnych
itp. nazwą firmy;
2)
Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego
dotyczących zapobieżeniu powstania szkód;
3)
Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela
Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich
oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi
czynnikami;
4)
Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również
jego pracowników, podwykonawców itd. – także w zakresie budynków AGH, zagospodarowania
terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan
pierwotny w przypadku zniszczeń itp.;
5)
Wykonawca ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz
wyrzucania wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych
kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich
przepełnienie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na
odpady;
6)
Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający
prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynków,
małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków oraz utrzymania istniejących
dojazdów i dróg pożarowych;
7)
Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników oraz pracowników
podwykonawców o powyższych wytycznych, odpowiada także za kontrolę ich przestrzegania
przez te osoby;
W odniesieniu do norm wskazanych w dokumentacji przetargowej, STWIORB Zamawiający
dopuszcza normy równoważne.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:
− robót demontażowych;
− robót montażowych ślusarki okiennej;
− robót malarskich;
− robót tynkarskich;
objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców
wykonujących wskazane powyżej prace.
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w
rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na
każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez
przedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę
ww. osób, zawierającej w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika
należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie
w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub
wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co
do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku
wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie
wyznaczonym przez Zmawiającego.
Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie
wywiązanie się z ww. obowiązku.
Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres
nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu
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gwarancyjnym.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że
Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny
proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany
w opisie przedmiotu zamówienia.
4. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie
zamówień
na roboty budowlane
w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowanie w terminie: do 24.08.2020r (przewidywany termin
rozpoczęcia prac nie wcześniej niż 29.06.2020r.)
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
1) o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2)

sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)

zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę: min. 70 000,00 złotych
brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto), każda polegająca na
montażu stolarki okiennej aluminiowej lub stalowej o wysokości ponad
2,5 m
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu
podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów;
Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane
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2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.

do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r.
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający,
określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt V.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu o którym mowa w pkt. V.3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczna, o której
mowa w pkt V.3.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

System ProPublico © Datacomp

Strona: 6/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt V.1. 3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub
wszyscy wykonawcy łącznie.
6. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób, niż w przypadku pojedynczych
wykonawców
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że spełniają
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.1 SIWZ,
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą,
że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp,
3. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, wobec którego zachodzą
przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. tj.:
3.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z
2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz z
2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491);
3.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20
lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające przedstawione dowody.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
O ROBTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP, Zamawiający żąda aby
Wykonawca złożył wraz z ofertą:
2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2
i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze
wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.
2.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,
o którym mowa w ust 2.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust 2.1(zał.2 i 3) SIWZ, dla każdego
z tych podmiotów odrębnie.
2.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust 2.1(zał.2) SIWZ, dla każdego z podwykonawców odrębnie.
2.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.3.1. i V.3.5 SIWZ – jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest
zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z
wykonawców
4. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.
4.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie,
aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do
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5.

6.

7.

8.

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w VI.2. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Poświadczenie z zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
5. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to
rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
6. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z
imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt VI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i
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dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
VIII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp pod rygorem nieważności
muszą być sporządzone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby oferta w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona w postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów dla których wymagana jest forma
pisemna, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej, pod warunkiem dostarczenia oryginałów
w terminach określonych w wezwaniu.
3. Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub
innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, na
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: mgr inż. Renata Rogowska-Kwas
6. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, pok. 117,
paw. C-2, na nr fax. 12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl z
określeniem numeru postępowania, którego dotyczą.
IX. WADIUM
1.
Oferta
musi
być
zabezpieczona
wadium
w
wysokości:
3
000,00 PLN
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN).
2.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
•
Pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
nr SWIFT: PKO PP LPW
Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się zaksięgowanie kwoty
na rachunku bankowym Zamawiającego.
•
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
•
gwarancjach bankowych;
•
gwarancjach ubezpieczeniowych
•
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym,
bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
4.
W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku
obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
5.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
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b)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
7.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy.
8.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez
zamawiającego.
9.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się 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.
10. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty
potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Wadium będzie skutecznie wniesione
w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie
się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
11. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy
złożyć w Sekretariacie Działu Zamówień Publicznych (paw. C-2, pok. 117) a kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.
Uwaga! do momentu obowiązywania zakazu swobodnego poruszania się na terenie Uczelni
wszelką korespondencję należy składać w pawilonie C-1 – portiernia
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X.
1.
2.
3.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez
wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. W celu przeprowadzenia oceny ofert w
niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią).
b. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w formie elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem
elektronicznym
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.
23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak
również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
którejkolwiek kartki.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
10. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający
może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane
jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona
informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
13. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone
od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
14. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym
egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia
ofert.
15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
„Oferta na:
Wymianę stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KCzp.272-210/20
NIE OTWIERAĆ przed 02/06/2020 godz. 09:30
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to
musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr: 117,
paw.C-2 do 02/06/2020 do godz. 09:00
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02/06/2020r o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr
400, paw. C-2/C-3.
Uwaga! do momentu obowiązywania zakazu swobodnego poruszania się na terenie Uczelni
oferty/korespondencję należy złożyć w pawilonie C-1 – portiernia.
6.
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Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po
upływie terminu składania ofert.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(agh.dzp.edu.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
4.

XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu
zamówienia. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
2. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie:
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu
przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.
3. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia
Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilość należy
traktować jako orientacyjne.
4. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy
dokumentacji przetargowej i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie
wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym trybie
odpowie pisemnie na wszelkie pytania.
5. Wykonawca przy określaniu ceny winien również uwzględnić lokalizację w ruchliwym punkcie
Krakowa sąsiedztwo obiektów dydaktycznych, prowadzenie prac w godzinach nocnych oraz
dniach wolnych od pracy na Uczelni. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w
cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte we wszystkich częściach
dokumentacji przetargowej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które
zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane i że odpowiednio wycenił.
6. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do
przedstawionych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że :
a. parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze
od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,
b. nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,
c. geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte
rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,
d. nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie zmiany
projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem uzyskania
efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta.
7. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla
się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
8. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z
11.03.2004r. (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami)
9. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie
odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na
terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w
PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie oceny ofert
należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT
Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
10. Zamawiający w celu ustalenia, czy zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

System ProPublico © Datacomp

Strona: 13/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20

11. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
XIV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena
60 %
2
Okres gwarancji
40 %
2. Punkty przyznawane za podane w pkt XIV.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów
Nr
Wzór:
kryterium:
1
Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
- Wc - waga kryterium ceny
2

3.

4.
5.
6.

Okres udzielonej gwarancji
Liczba punktów = [(G of-60 )/(G max-60)] * 100 * Wg
gdzie:
- G max - maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 120
miesięcy.
- G of - podany w ofercie badanej
- Wg - waga kryterium okres udzielonej gwarancji
60 miesięczny okres udzielonej gwarancji - nie będzie punktowany.
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 60
miesięcznego wymaganego w SIWZ.
Udzielony okres gwarancji powyżej 120 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany
Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie
końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XV.
INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
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b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając powody odrzucenia;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 2 lit. a) i d) Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.dzp.agh.edu.pl
4. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej
wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów,
o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie
umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego należytego zabezpieczenia umowy (o ile jest wymagane), zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej spośród pozostałych ofert.
10. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy
przedłożyć Zamawiającemu:
• uprawnienia wymienione w pkt V.1.3) niniejszej specyfikacji oraz aktualny wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób pełniących funkcje kierownika
budowy/robót.
• oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego
sporządzenia
• oświadczenie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie i prowadzenie prac pożarowo
niebezpiecznych potwierdzające zapoznanie się opracowanymi przez zamawiającego
wytycznymi do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo na AGH oraz ich akceptację. W/w
wytyczne
wraz
ze
wzorem
oświadczenia
są
dostępne
pod
adresem:
http://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/wytyczne_do_prowadzenia_prac_p
ozarowo_niebezpiecznych.pdf
• Kosztorys w którym zaleca się wycenę co najmniej elementów robót z podaniem ich ilości, cen
jednostkowych i wartości wraz z opisem technologii wykonania robót. Kosztorysy będą
podstawą do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia określonego w ofercie w przypadku
rezygnacji przez Zamawiającego z części robót,
zmiany wysokości wynagrodzenia
w przypadkach określonych w umowie. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie
obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
• oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu
pracy) osób które będą wykonywały czynności dla których w pkt. III niniejszej specyfikacji
został określony taki wymóg.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
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W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
Specyfikacji.
XVIII.
PODWYKONAWCY
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie
z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie
wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Zasady wprowadzenia podwykonawcy szczegółowo zostały określone w § 6 wzoru umowy.
XIX.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje
odwołanie wyłącznie wobec czynności:
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opis przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
XX. INFORMACJE DODATKOWE:
1.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą. Zaliczki.
1) Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich
złotych.
2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa
w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
XXI.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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),
dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25
lub pisemnie na adres siedziby administratora;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres:
- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez okres
dłuższy
jeżeli
wynika
to
z
regulacji
wewnętrznych
danej
Jednostki,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w
art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
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▪

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskieg0);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
XXIII.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór umowy
5. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Sporządził:
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