
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków

Adres do korespondencji:

Miasteczko Studenckie AGH ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków

Znak sprawy: KC-zp.272-139/14 Kraków, 2014-03-05

SPECYFIKACJA 
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na 
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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. z 2013 r.
poz.907).
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1 ZAMAWIAJĄCY

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków

Adres do korespondencji:

Miasteczko Studenckie AGH ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków.
tel. 12 617-34-71,   fax. 617-34-70,
email: miasteczko@agh.edu.pl, www.ms.agh.edu.pl

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych)
niezbędnych  dla  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  Miasteczka  Studenckiego  AGH  w
Krakowie.

Wspólny Słownik Zamówień: 

 44500000-5, 42130000-9, 44190000-8, 44400000-4, 44163000-0, 44531700-8, 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sukcesywnie, zależnie od bieżących potrzeb 
Zamawiającego, do jego siedziby artykuły techniczne (metalowe i  hydrauliczne -wyszczególnione w tabelach
 A i B w załączniku nr 6 do SIWZ  – Formularz Specyfikacji Cenowej.) niezbędne dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. 

Artykuły będące przedmiotem dostawy  znajdują się aktualnie na wyposażeniu  27 obiektów o kubaturze ponad 
150.000 m3, w których znajduje się blisko 4.000 pokoi zamieszkałych  przez około 9.000 studentów. Oferowane 
przez Wykonawców wyroby muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego 
wyposażeniem.   Ostateczna ilość zamawianych towarów zależeć będzie od ilości wycofanych artykułów na 
skutek  uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym  ich naprawę.

Wymagania jakie musi spełnić dostawa

 Dostarczane  wyroby  muszą:

1) być zgodne  z odpowiednimi normami PN/ISO,

2) być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa być w gatunku I,

3) posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję, 

4) posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez 
Zamawiającego   taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, 

Uwagi ogólne

1. Zamawiający dopuszcza dostawę innych artykułów niż wskazane w Formularzu Specyfikacji 
Cenowej, pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne do towarów opisanych w 
SIWZ  pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych  i użytkowych. 

2. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę zamienników uznanych przez niego za 
równoważne, zobowiązany jest on do złożenia wraz z ofertą po jednej sztuce wyrobu wraz z jego 
opisem technicznym. Eksponaty zostaną zwrócone Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż artykuł przez niego 
zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym, a przedstawionym w opisie przedmiotu 
zamówienia,
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4. Przedmiotowe dostawy będą realizowane zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego 
stosownie do  jego bieżących potrzeb  w okresie 12 miesięcy,

5. Wykonawca musi zrealizować zlecenie  w ciągu 5 dni roboczych liczonych od otrzymania zlecenia 
dostawy,

6. Wykonawca musi  wycenić  wszystkie  pozycje załącznika nr 6 Formularzu Specyfikacji Cenowej, 
gdyż wyliczona na nim kwota posłuży Zamawiającemu  do porównania w trakcie oceny ofert.

7. Wartość dostaw w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty180 000,00 zł brutto.

8. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  zakupu  innej ilości wymienionych materiałów i części  niż 
podano w Formularzu Specyfikacji Cenowej. Asortyment i wielkość dostawy zależeć będzie od jego 
bieżących potrzeb.

9.  Gwarancja  -  Wykonawca  winien  udzielić  gwarancji  na  dostarczone  artykuły  co  najmniej  na
ogólnych  warunkach  określonych  przez  ich   producentów.  Do  dostarczanego  towaru  objętego
gwarancją wykonawca obowiązany jest załączyć wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne;

10. Rozliczenie z jednostką zamawiającą nastąpi po realizacji dostawy do jej siedziby i dokonaniu
odbioru ilościowego i jakościowego.

11.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczania  okresowego  raportu  (w  okresach  nie
krótszych niż kwartalnie) o ilości, rodzaju i kwocie dostaw zrealizowanych dla Zamawiającego
od początku obowiązywania umowy;

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych.  Zgodnie  z  art.  30 ust.5  PZP Wykonawca,  który
powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym przez  zamawiającego,  jest  obowiązany wykazać,  że
oferowane  przez  niego  dostawy  spełniają  wymagania  określone  przez  zamawiającego,  w  szczególności  w
zakresie:   wymiarów, kształtu, sposobu mocowania, koloru itp.

3.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.  Oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.  

3.6.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów,
charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, model).

4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1.  Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1.  O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy  nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z
dnia  29  stycznia  2004  roku Prawo Zamówień  Publicznych (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.907).  spełniający
warunki  określone  w art.  22 ust.  1  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych i  wymagania  określone  w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności dotyczące:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1 Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  przeprowadzi  na  podstawie
załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

2 Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
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Działalność  prowadzona  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu  zamówienia  nie  wymaga  posiadania
specjalnych uprawnień.

3 Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  przeprowadzi  na  podstawie
załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  przeprowadzi  na  podstawie
załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  przeprowadzi  na  podstawie
załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

5.2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu. 

5.3.  Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

6 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU. 

6.1.  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu,  należy
przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, Wykonawca musi dołączyć do
oferty następujące dokumenty:

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2 Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej

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

2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej

6.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,  spółka cywilna),
każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi złożyć dokumenty
wymienione w tabeli 6.2 odpowiednio dla każdego Wykonawcy.

6.4. UWAGA. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w tab. 6.2.2 przedkłada:

Lp. Wymagany dokument

1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6.5.  Jeżeli  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w pkt 6.6, zastępuje się je  dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożonym przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

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

7 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM ORAZ INNE DOKUMENTY 

7.1.  Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

l.p. Nazwa dokumentu / wzoru Nr  zał.  do
SIWZ

1 Formularz Oferty 1

2 Formularz Specyfikacji Cenowej (Wycena dostawy) 6

3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólni), o
ile ofertę składa pełnomocnik.

4 Wykaz części zamówienia,  które zostaną  wykonane przez podwykonawców 7

8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

8.1.   Dokumenty,  określone  w  Rozporządzeniu  Prezesa  Rady Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013r.  w  sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z dnia 19 luty 2013 r. poz. 231) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8.2.   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.
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8.3.  Pełnomocnictwo,  o  którym mowa w pkt  8.2  w formie  oryginału  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z
oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

8.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów
udostępniających  wykonawcy zasoby,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  wykonawcy  lub  tych
podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

8.5.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginałów  lub  notarialnie  potwierdzonych  kopii  dokumentów,
wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kserokopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej
prawdziwości.

8.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę

8.7. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów,  o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o
których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  zawierające  błędy  lub  wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art.  26 ust. 3 art.
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907).. Zamawiający może także w wyznaczonym przez
siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERTY WSPÓLNEJ  
(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE)

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  w  formie  pisemnej
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

9.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 5.1
musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.

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

9.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9 SIWZ zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

10  PODWYKONAWSTWO

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10.2.  Wykonawca  jest  obowiązany  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza
powierzyć podwykonawcom

11 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 

11.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad
określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.

11.2. Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych  oferty wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej.

11.3.  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający i  Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  faksu  lub  drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

11.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
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w zakresie procedury przetargowej: 
dr inż. Czesław Rudiuk - główny specjalista ds. zamówień publicznych tel. (12) 617-37-44.
w zakresie merytorycznym:
p. Mariusz Nakoniczewski - Dział Gospodarczo -Zaopatrzeniowy tel. (12) 637-37-40

11.5. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie na adres korespondencyjny  Zamawiającego, na nr
fax.  0-12  617-34-70 lub  drogą  elektroniczną  na  adres  miasteczko@agh.edu.pl  z  określeniem  postępowania,
którego dotyczą. 

12 WADIUM

12.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.3. 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. 

14 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

14.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

14.3.  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. 

14.4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14.5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej
specyfikacji. 

14.6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek
kartki.

14.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem
bądź niezmywalnym atramentem.

14.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. 

14.9.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
ofertę.

14.10. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.

14.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem  Zamawiającego oraz
opisanych  w  następujący  sposób:  „Oferta  na:  Dostawa  artykułów  technicznych  (w  tym  metalowych  i
hydraulicznych)  niezbędnych  dla  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  Miasteczka  Studenckiego
AGH w Krakowie NIE OTWIERAĆ przed 2014-02-14 godz. 09:00, znak sprawy: KC-zp.272-139/14”

Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na niej nazwę
i adres Wykonawcy.
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14.12. 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 13.11
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14.13. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z
opisem „Zastrzeżona część oferty”.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.  86 ust.4
ustawy. 

14.14. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z
2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1.  Oferty należy składać  w Sekretariacie MS AGH  przy ul.  Rostafińskiego 7a  30-072 Kraków do dnia  
2014-02-14 godz. 08:30.

15.2. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2014-02-14  godz. 09:00, w Sali Konferencyjnej MS przy ul. Rostafińskiego 8
w Krakowie 

15.4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.

16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

16.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość  przedmiotu zamówienia,
obliczoną zgodnie z Formularzem Specyfikacji Cenowej (zał. nr 6). 

16.2.  Lista  artykułów  wymienionych  w  załączniku  nr  6  –  Formularzu  Specyfikacji  Cenowej  posłuży
Zamawiającemu wyłącznie w celu oceny i porównania ofert

16.3. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(…),
Dz.U.Nr 95, poz. 798. 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. 

16.4.  Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r.
(Dz.U.04.54.535. z późniejszymi zmianami) 

16.5.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16.6.  Podana  w ofercie  cena  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  zamawiającego  określone  w  niniejszej
specyfikacji  oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  wykonawca  z  tytułu  należnej  oraz  zgodnej  z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

17 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE 
ROZLICZENIA

17.1. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

18 ODRZUCENIE OFERTY

18.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.907).

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miasteczko Studenckie AGH                                                                                                                                           Strona: 8



Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie, nr sprawy KC-ZP.272-139/14

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  

19.1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena (koszt) 100 %

19.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 19.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium: Wzór:

1 Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych

 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej

 - Wc  -  waga kryterium ceny

19.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień
treści złożonych przez niego ofert.

19.4. 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. 

20 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

20.1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom
określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

20.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907)..

20.3.  O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali  się  o
udzielenie  zmówienia  –  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed  upływem  terminu  składania  ofert;
Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.4.  Zamawiający  jednocześnie  powiadomi  wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty:  o  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 oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne; oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1
lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

20.5.  Informacje,  o  których  mowa  w  20.4  .Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

21 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

21.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
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określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie
złożona  tylko  jedna  oferta,  ponadto wtedy,  gdy  w  postępowaniu  nie  odrzucono  żadnej  oferty  oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy. 

21.2.  O  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  Zamawiający  poinformuje  wybranego  Wykonawcę  odrębnym
pismem.

21.3.  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.

21.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

22 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY

22.1. W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

23 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

23.1.  Istotne  postanowienia  umowy  określa  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  nr  5  do  niniejszej
Specyfikacji.

24 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia  przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę,  prowadzoną  przez  Prezesa  Zamówień
Publicznych (o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-   odrzucenia oferty odwołującego.

24.3.  Wykonawca  może w terminie  przewidzianym do wniesienia  odwołania  poinformować  zamawiającego  o
niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności  podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on
zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie  przysługuje  odwołanie.  W  przypadku  uznania  zasadności
przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność  albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

24.4.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.5.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym
podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu.  Odwołujący
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.

24.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5
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dni od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

24.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.6 i ust. 23.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej,  na  której  jest  zamieszczone ogłoszenie  o zamówieniu  lub jest  udostępniana  specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

24.10.  Wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia
otrzymania kopii  odwołania,  wskazując stronę, do której  przystępuje,  i  interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem elektronicznym  weryfikowanym  za
pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.

24.11.  Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami  postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

24.12.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.13.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego
przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

25.  INNE:

Do  spraw  nieuregulowanych  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z
2013 r. poz.907). oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

Sporządził:             Sprawdził: Zatwierdził:

mgr inż. Radosław Serwicki

26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Nr Nazwa załącznika

1 Formularz oferty - dostawy

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

5 Wzór umowy – dostawy 

6 Formularz Specyfikacji Cenowej

7 Wykaz części zamówienia,  które zostaną  wykonane przez podwykonawców 
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1

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ......................................................................

ADRES:……………………………………………………………………………………….

POWIAT:………………………………… WOJEWÓDZTWO …………………………….

TEL./FAX/ E-MAIL…………………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

BANK/ NR KONTA ………………………………………………………………………….

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Miasteczko Studenckie AGH
ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie, nr
sprawy KC-zp.272-139/14

oferuję realizację przedmiotu zamówienia,  zgodnie z zasadami określonymi  w specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Cena netto oferty   ...............................................................PLN

Cena brutto oferty  ..............................................................PLN
(wyłącznie  do porównania i  oceny ofert   wyliczona zgodnie  z  Formularzem Specyfikacji  Cenowej  -
załącznik nr 6)
Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

Okres udzielonej gwarancji wynosi: ………………………………………………..……………..

Termin płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2014 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie, nr sprawy KC-ZP.272-139/14
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Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert.
2. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 

zamówienia w części ……………. . 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU

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

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

5.  upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

………………………………………………………………….........................................……,  które
dołączamy do oferty.

6.   załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) ........................................................................................................................................

4) …………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………

6) ........................................................................................................................................

7) …………………………………………………………………………………………

8) …………………………………………………………………………………………

oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron .

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2014 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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2

3

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………….......................

ADRES:………………………………………………………………………….…........................

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

dostawę artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie,

nr sprawy  –KC-zp.272-139/14

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych dotyczący:

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

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;
4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2014 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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4

5

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: 

dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie –

 KC-zp.272-139/14

oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
1-11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz.907).

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2014 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie, nr sprawy KC-ZP.272-139/14
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6

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na 

dostawę artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie,

nr sprawy  –KC-zp.272-139/14

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć 

poniższe pole:

         Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt  5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

/

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2014 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień

wzoru umowy i SIWZ. 

Zawarta w dniu .................... r. w Krakowie,  pomiędzy

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie AI. Mickiewicza 30  Miasteczko
Studenckie  

1.Dyrektora MS – mgr inż. Radosław Serwicki, 

2.Z-cę Kwestora – kontrasygnata finansowa – mgr Joanna Sajdłowska,

zwaną dalej KUPUJĄCYM

a 

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

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

 (nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres). 

reprezentowanym przez:

1...................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................... 

zwanym dalej SPRZEDAWCĄ

Na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  przetargu
nieograniczonym, znak sprawy KC-zp..72-139/14 na dostawę artykułów technicznych (w tym metalowych
i  hydraulicznych) dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i
hydraulicznych) na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH. 

2. Dostawy następować będą częściami. 

3. Na  każdorazowe  zlecenie  Miasteczka  Studenckiego  AGH zobowiązuje  się  dostarczyć  zakupioną
część do miejsca wskazanego przez Kupującego.  

4. Wielkości  poszczególnych  zamówień  cząstkowych  określane  będą  przez  Kupującego  poprzez
złożenie przez Miasteczko Studenckie AGH zamówień cząstkowych, (w formie faksu lub informacji
telefonicznej) każdorazowo potwierdzonych na piśmie). 

5. Szczegółowa  specyfikacja  przedmiotu  dostawy  jest  określona  w  załączniku  nr  1  (Formularz
Specyfikacji Cenowej) , który stanowi integralną część niniejszej umowy.

6. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia …….………….do............................ 

7. Niniejsza umowa wygasa przed upływem okresu czasu jej trwania z dniem wyczerpania środków, o
których mowa w § 3 pkt 3.

8. Jeżeli w trakcie trwania umowy zlecone dostawy nie wyczerpią wartości określonej w § 3 pkt 3 to
Sprzedawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia względem Kupującego.

9. Dostawy  realizowane  będą  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  otrzymania  zamówienia  w  sposób
przewidziany w pkt 4.
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§ 2

1. Sprzedawca zobowiązany będzie do dostarczenia okresowego raportu (co najmniej raz na kwartał) o
ilości, rodzaju i kwocie dostaw zrealizowanych dla Kupującego od początku obowiązywania umowy.

2. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w § 1 pkt.  1 w
godzinach uzgodnionych z Kupującym.

3. Termin  dostarczenia  sprzętu  uznaje  się  za  dotrzymany,  jeżeli  przed  jego  upływem  Sprzedawca
dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym.

4. Ryzyko w czasie przewozu, załadunku i wyładunku spoczywa na Sprzedawcy.

§ 3

1. Ceny jednostkowe podane przez Sprzedawcę w Formularzu Specyfikacji Cenowej (załącznik nr1) są
cenami maksymalnymi i nie mogą  wzrosnąć w okresie umowy.

2. Ceny jednostkowe obejmują całkowitą należność, jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar
i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. 

3. Wartość  umowy nie  może  przekroczyć brutto  180.000,00  zł (słownie:  sto  pięćdziesiąt  tysięcy
złotych, 00/100).

4. Kupujący zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości  zamawianych w trakcie realizacji  umowy

towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych typów. Powyższe
zmiany  nie  mogą  spowodować  zmian  cen  jednostkowych  oraz  przekroczenia  wartości  umowy
(brutto).

§ 4

1. Dokumentem rozliczeniowym będzie „faktura VAT”.

2. Cena wyrażona będzie w złotych polskich.

3. Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto sprzedawcy  w ciągu 21
dni po otrzymaniu towaru i  prawidłowo skompletowanych dokumentów rozliczeniowych (faktura
VAT, protokół odbioru) na konto  ……………………………………………………..

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Kupującego.

5. W przypadku wystawienia faktury VAT w sposób niezgodny z przepisami, faktura zostanie zwrócona
i  spowoduje  opóźnienie  zapłaty z  winy Sprzedawcy,  aż  do czasu nadesłania  faktury prawidłowo
sporządzonej,  a  za ten okres Sprzedawcy nie przysługuje prawo liczenia ustawowych odsetek za
zwłokę w zapłacie.

§ 5

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  w formie
kar umownych.

2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu towaru w wysokości 0,2 % wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia, w którym towar winien być dostarczony;

b) za zwłokę w dostarczeniu towaru bez wad,  w wysokości  0,2 % wartości dostawy, której wady
dotyczą, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia, w którym towar winien być dostarczony;

c)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  w  całości  lub  części  z  przyczyn  występujących  po  stronie
Sprzedawcy   w  wysokości 10 % ceny określonej w § 3 pkt.3.
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3. Kupujący  zapłaci  Sprzedawcy  karę  umową  za  odstąpienie  od  umowy  w  całości  lub  części  

z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 10% ceny określonej w § 3 pkt.3.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K.C. do wysokości
poniesionej szkody. 

§ 6

1. W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży w
interesie publicznym; czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Kupujący może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 7

1. Sprzedawca udziela gwarancji  na zakupione materiały,  będące przedmiotem niniejszej  umowy na
warunkach nie gorszych niż określone w dokumentach gwarancyjnych producenta sprzętu.

2. Sprzedawca  dołączy do  dostarczonego towaru  wszelkie  instrukcje,  pouczenia,  opisy techniczne,
konieczne do korzystania z towaru sporządzone w języku polskim.  

3. Okres  gwarancyjny  liczony  jest  od  dnia  odbioru  przez  Kupującego  przedmiotu  zamówienia
cząstkowego (zgodnie z dowodem dostawy lub protokołem odbioru).

4. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne towarów, Sprzedawca niezwłocznie
wymieni wadliwy towar na nowy, oraz dostarczy go do wskazanego miejsca bez żadnej dopłaty.

§ 8

1. Wydanie każdorazowo dostarczonego sprzętu Kupującemu winno nastąpić w miejscu wskazanym
przez Kupującego i w godzinach  z nim uzgodnionych .

2. Sprzedawca  ma  obowiązek  przestrzegania  wszelkich  obowiązujących  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Kupującego w trakcie realizacji dostaw.

3. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy tj. faktury VAT.
4. Odbiór przeprowadzony będzie u Kupującego i obejmować będzie:

a) sprawdzenie jakości i ilości dostawy,
b) sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym,

5. Jeżeli  dostarczony  towar  nie  spełnia  parametrów  określonych  specyfikacji  Sprzedawca  będzie
zobowiązany  niezwłocznie  go  wymienić  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  dwóch  dni  od  dnia
dokonania dostawy.

6. Odbiór  dostaw  potwierdzany  będzie  na  dowodach  dostawy  (fakturach  VAT),  a  w  przypadku
rozbieżności  pomiędzy  zakresem  dostawy,  a  stanem  faktycznym  sporządzony  zostanie  protokół
odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku odbioru, jak również będzie
stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot dostawy.

7. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:
a) ze strony Kupującego –  Mariusz Nakoniczeski kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

MS AGH, tel. 604 051 709
b) ze strony Sprzedającego -  …............................................................................................

§9

Kupujący  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  rzeczy  (towarów),
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
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§10

1 Wykonawca  może  posługiwać  się  podwykonawcami,  przy  czym  za  ich  działanie  ponosi
odpowiedzialność, na zasadach określonych Umową, jak za działanie własne.

2 Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza część wskazaną w ofercie Wykonawcy,
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi/dostawy.

§11

1 Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  zgody  obu  Stron  i  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

2 Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  stanowiącego,  że  umowa  podlega  unieważnieniu  w  części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

3 Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
następującym zakresie: 

a)  terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
• epidemią  stwierdzona  przez  uprawnione  do  tego  organy lokalne  lub  państwowe,  klęską

żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 
• trudnościami  w  nabyciu  materiałów  i  urządzeń  wynikającymi  z  długotrwałego  spadku

podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od oby stron umowy, 
• następstwem okoliczności leżących po stronie Kupującego lub przeszkodami dającymi się

przypisać Kupującemu, 
• następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 
b)  wysokości wynagrodzenia w przypadku:

• ograniczenia  zakresu  prac  objętych  niniejszą  umową  w  przypadku  stwierdzenia  braku
konieczności wykonywania części zamówienia;

• zmiany stawki  podatku  VAT,  w odniesieniu  do  tej  części  wynagrodzenia,  której  zmiana
dotyczy,

c)  jakości lub innych parametrów produktów zaoferowanych w ofercie , przy czym zmiana taka
może być spowodowana:

• niedostępnością na rynku produktów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania
produkcji lub wycofaniem z rynku;

• pojawieniem  się  na  rynku  produktów  nowszej  generacji  pozwalających  na
zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów  eksploatacji
przedmiotu umowy, 

• pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie,
d) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcy w przypadku gdy wprowadzenie nowego

podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia.
pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 

4 Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.  
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§12

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  właściwy dla
siedziby Kupującego.

§13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
prawo zamówień publicznych

§14

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§15

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

Za Sprzedawcę                                                                                       Za Kupującego
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7

Załącznik nr 6

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………….......................

ADRES:………………………………………………………………………….............................

TABELA „A”

Zapotrzebowanie pracowni ślusarskiej  na  materiały
   w latach 2014-2015 

L.p.
Nazwa elementu

(lub usługi)

Jedn.
miary

Ilość

Cena
jednostko
wa netto

[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto *

[PLN]
 (z

obliczonym
VAT)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zamek LOB „Leszno” TB 51 szt. 50

2 Zamek LOB „Leszno”  TB 61
szt. 50

3
Klamka nierdzewna MAGIX + 
rozety

szt. 30

4 Klucz surowy yeti
szt. 100

5
Zamek wpuszczany na wkładkę 
LOB  Leszno 72/60

szt. 200

6
Zamek wpuszczany na wkładkę 
LOB  Leszno 72/50

szt. 100

7
Zamek wpuszczany na wkładkę 
LOB  Częstochowa 72/55

szt. 100

8
Zamek wpuszczany na wkładkę 
LOB  Leszno 90/40

szt. 10

9
Zamek wpuszczany na wkładkę 
LOB  Leszno 90/50

szt. 50

10
Zamek wpuszczany na wkładkę 
HOBES 72/40

szt. 60

*
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11 Zamek wpuszczany na wkładkę 
MAGMET 72/50 Częstochowa

szt. 200

12 Zamek wpuszczany na klucz zwykły
LOB Leszno 60/50

szt. 10

13 Zamek wpuszczany na klucz zwykły
LOB Leszno 90/50

szt. 10

14 Zamek wpuszczany na klucz zwykły
LOB Leszno 72/60

szt. 10

15 Zamek wc
Leszno LOB 72/60

szt. 60

16 Zamek wc
Leszno LOB 72/50

szt. 60

17 Zamek wc
Leszno  Magmet 72/50

szt. 100

18 Wkładka bębenkowa LOB A2 
mosiężna

szt. 50

19 Zamek oszczędnościowy 
ZLO„Częstochowa”

szt. 50

20 Klamki drzwiowe  ” wisberg” szt. 500

21 Klamki z szyldem 72mm LOB L+P szt. 20

22 Klamki WC z szyldem 72mm LOB 
L+P

szt. 30

23 Klamka alu z tarczką szt. 20

24 Gałka-klamka 72 mm k-90 szt. 10

25 Rozety do drzwi szt. 150

26 Zasuwka wc szt. 80

27 Samozamykacz olejowy 
GEZE 2000

szt. 40

28 Zaczep elektromagnetyczny Lockpol
1720

szt. 40

29 Zamek bramowy ZMB szt. 20

30 Klamka okienna uniwersalna biała szt. 120

31 Klamka uniwersalna z kluczem szt. 20

32 Zamek meblowy LOB ZMB1 szt. 200

33 Zamek meblowy SISO 850 szt. 200

34 Zamek wpuszczany na wkład      
92/35 ALUHARD Częstochowa

szt. 20

35 Klucz meblowy zwykły szt. 100

36 Klucz LOB meblowy szt. 200

37 Kłódka patentowa 50 szt. 30
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38 Podtrzymka stopka garażowa szt. 30

39 Kłódka patentowa 60 szt. 20

40 Zamek 72/55 4262 Abloy chr.cz.210 szt. 20

41 Zamek 72/34 wąs. Bęb. ZZB-1 Cz. szt. 20

42 Zamek CISA 85/35 WB szt. 10

43 Zamek CISA 85/30 WB szt. 10

44 Zamek 92/30 MC30Z/35Z  Aluhard szt. 10

45 Zamek 92/25 EUROPORTAL-
ELZETT

szt. 10

46 Zaczep uniwersalny pł/kąt JANIA szt. 100

47 Zaczep elektromagnetyczny lockpol
1420  12v  AC/DC  z blokadą

szt. 20

48 Redukcja 8/4 WC szt. 50

49 Uchwyty drzwiowe (antaba) 
L-300mm

szt. 20

50 Sprężone powietrze ( 400 ml.) szt. 50

51 Oliwiarka spray smar gęsty, rzadki szt. 100

52 Płyn WD40 400 ml szt. 20

53 Klej do gwintów RC-70 szt. 20

54 Zamek 72/40 WC k111 Hobes szt. 30

55 Zamek 72/55 p/wkład LOB szt. 50

56 Zamek kasetowy zkp-61 szt. 100

57 Kołpak do klamek szt. 1000

58 Zamek elektromagnetyczny Lockpol
MCM 611 12 VD

szt. 20

59
Zaczep elektromagnetyczny 118.13 
ProFix 2

szt 5

60 Klamka nierdzewna Gamet ODA szt 20

61 Klamka nierdzewna Gamet GAJA szt 20

62 Tarczka okrągła nierdzewna Gamet szt 40

63 Blokada WC nierdzewna Gamet szt 20

64 Klamka nierdzewna MAGIX szt 30
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65 Rozeta p/wkład Magix szt 20

66 Blokada WC Magix szt 10

67 Klamka do drzwi Aluhard szt 10

68 Klamka nierdzewna HARCO szyld 
owalny

szt 30

69 Redukcja 8/9 kwadrat szt 100

70 Zamek p/wkład do drzwi 
aluminiowych CISA

szt 50

71
Zamek p/wkład do drzwi 
aluminiowych BKS

szt 5

72  Klamka-gałka do drzwi Alu 85 mm szt 5

73 Klamka-gałka do drzwi Alu 92 mm szt 5

74 Gałka stała-ruchoma odgięta 
nierdzewna szyld owalny

szt 20

75 Samozamykacz olejowy  Geze 3000 szt 10

76 Samozamykacz olejowy  Geze  6000 szt 10

77 Płytka montażowa Geze TS 2000 szt 50

78 Zaczep elektromagnetyczny JIS 12v szt 10

79 Zaczep elektromagnetyczny JIS 
rewersowy

szt 10

80 szyld do zaczepu 
elektromagnetycznego

szt 30

81 Zamek do drzwi p/poż  ABLOY 
4252,4262

szt 20

82 Ramię samozamykacza Geze z 
blokadą

szt 10

83 Samozamykacz  ECO szt 10

84 Zamek p/wkł 72/55 FAB szt 50

85 Klamka nierdzewna LOTUS 104 ov szt. 30

RAZEM TABELA   A:
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Zapotrzebowanie pracowni hydraulicznej na  materiały
   w latach 2014-2015 

L.p.
Nazwa elementu

(lub usługi)
Jedn.
miary

Ilość
Cena

jednostkowa
netto [PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto*
[PLN]

 (z doliczonym
VAT)

1 2 3 4 5 6 7 8

I BATERIE-PRYSZNIC OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE

1
 Bateria umywalkowa ścienna 
KFA( 2 pokrętła) szt. 10

2
Bateria zlewozmywakowa ścienna 
KFA ( 2 pokrętła) szt. 5

3
Bateria zlewozmywakowa  stojąca 
KFA(jednouchwytowa) szt. 10

4
Bateria umywalkowa stojąca KFA 
( jednouchwytowa) szt. 5

5
 Bateria zlewozmywakowa ścienna
( jednouchwytowa) szt. 10

6
Głowica do baterii 1/2" KFA 
(na śrubkę) szt. 500

7
Głowica do baterii 3/8" KFA
 ( na śrubkę) szt. 100

8 Uszczelka pod mimośród
szt. 800

9 Uszczelka grzybka 1/2"
szt. 500

10 Uszczelka grzybka 3/8"
szt. 100

11
Uszczelka do wylewki 1/2"
 ( oring) szt. 500

12
Uszczelka do wylewki 3/4" 
( oring) szt. 500

13
Wylewka do baterii 1/2" 160 mm 
typ "S" szt. 50

14
Wylewka do baterii 1/2" 160 mm 
typ "C" szt. 50

15
Wylewka do baterii 1/2" 240 mm 
typ "S" szt. 30

16
Wylewka do baterii 1/2" 240 mm 
typ "C" szt. 30

17
Wylewka do baterii 3/4"160 mm 
typ "S" szt. 50

18
Wylewka do baterii 3/4"160 mm 
typ "C" szt. 50
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19
Wylewka do baterii 3/4" 240 mm 
typ "S" szt. 20

20
Wylewka do baterii 3/4" 240 mm 
typ "C" szt. 20

21
Wylewka dolna do baterii 
zlewozmywakowej 
ściennej(jednouchwytowej)3/4” szt. 20

22
Pokrętło do baterii (chrom) –
metalowe KFA( uchwyt 
czworokątny) szt. 500

23
Uchwyt  przesuwny rączki 
stożek„Armatura” szt. 50

24
Kolano rączki natrysku ABS 
chrom „Armatura” szt. 50

25
Wąż natryskowy(chrom) nakrętka 
stożkowa ,wzmocniony 150cm-
Ferro szt. 500

26
Słuchawka  natryskowa Ferro 
Stella szt. 400

27
Redukcja chrom ¾”(gw. wewn.)/ 
½”( gw. zewn.) szt. 50

28 Siodełko baterii
szt.   50

29
Bateria ścienna natryskowa

specjalna „Armatura”
  szt.

3

30 Zawór kulowy do pralki
szt. 20

II MUSZLE WC- OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE

1
Muszla ustępowa "Roca"
( tylna prosta) szt. 10

2
Muszla ustępowa Koło-Nova(tylna
prosta) szt. 40

3 Muszla podwieszana Koło
szt. 6

4
Deska sedesowa "Koło" 
Nova( twarda) szt. 50

5 Deska sedesowa Artgos S-10
szt. 150

6
Przyłącz elastyczny WC 
McAlphine szt. 100

7 Śruby do mocowania WC
kpl. 100

8
Zawór pływakowy 1/2" ( boczny)-
Inter-Sano-100szt.; Sanit-50szt. szt. 150

9
Zawór pływakowy 3/8" ( boczny)-
Inter-Sano-100szt.;Sanit- 50szt. szt. 150

10
Wężyk elastyczny 1/2"/1/2" 
(40cm) szt. 50
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11
Wężyk elastyczny 1/2"/1/2" 
(30cm) szt. 30

12 Wężyk elastyczny 1/2"/3/8"(40cm)
szt. 30

13
Wężyk elastyczny 3/8"/3/8" 
(40cm) szt. 30

14 Automat spłukujący "Jafar"
szt. 60

15 Rura do automatu spłukującego
szt. 50

16
Zawór z tulejką " Jafar"(automat 
spłukujący) szt. 30

17 Lejek gumowy ( automat)
szt. 50

18 Lejek gumowy ( dolnopłuk)
szt. 50

19 Redukcja gumowa  WC 56/40
szt. 50

20 Redukcja gumowa WC56/32
szt. 50

21 Spłuczka " Rawiplast " B 108 K
szt. 20

22
Zawór   WC 1/2"/ 1/2"(pokrętło-
uszczelka gumowa) szt. 50

23
Uszczelki do kompaktu(zawór 
spustowy) szt. 20

24
Mechanizm spłukujący Start-Stop 
do kompaktu Sanit szt. 30

25
Zawór pływakowy WC ½”( dolne 
zasilanie) szt. 15

26
Zawór  WC 1/2”/3/8”(pokrętło-
uszczelka gumowa) szt. 20

27
Zawór pływakowy WC 3/8”(dolne
zasilanie) szt. 15

28
Zestaw przyłączeniowy do muszli 
wiszących Geberit szt. 20

29 Spłuczka Raviplast 103C
szt. 20

30
Uszczelka do kompaktu Cersanit 
President-kpl. szt. 20

31
Zawór opróżniający 2 zakresowy 
Tropea (Valsir) szt. 20

32
Uszczelka zaworu opróżniającego 
Tropea (Valsir) szt. 20

33 Wężyk elastyczny 1/2”/1/2”(90)
szt. 20
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III UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKI- OSPRZĘT, CZĘŚCI ZAMIENNE

1
Umywalka "Roca"  
Victoria 50cm ( bez 
otworów) szt. 30

2
Umywalka Cersanit 
"President" 50cm ( bez 
otworów) szt. 30

3
Umywalka Cersanit 
"President" 55cm ( bez 
otworów) szt. 30

4

Syfon umywalkowy PCV 
( biały) sitko 
chromowane-Armatura 
lub Rawiplast szt. 200

5
Syfon zlewozmywakowy 
PCV (biały, pojedynczy) 
sitko chromowane szt. 10

6

Syfon  zlewozmywakowy 
PCV
( biały, podwójny) sitka 
chromowane szt. 30

7
Śruby do mocowania 
umywalki kpl. 100

8
Syfon do 
umywalki(chromowany) 
KFA szt. 30

9 Redukcja gumowa 50/32
szt. 50

10
Syfon zlewozmywakowy 
Viega 90 szt.   20

11
Umywalka Madalena 
50cm ( bez otworów) szt. 10

IV BRODZIKI- KABINY WYPOSAŻENIE, OSPRZĘT

1
Kabina Sanplast" Classic" 
DJ 80cmx175cm szt. 5

2
Kabina Sanplast" Classic" 
DTR -c 100cmx185cm szt. 5

3
Szyba polistyrenowa do 
kabiny  Sanplast Classic 
DTR-c                      szt. 10

4
Kabina Sanplast Alterna 
:szyba hartowana S765 szt. 5

5
Kabina Sanplast Alterna- 
szyba hartowana S 763 szt. 5

6
Kabina Sanplast Alterna-
rolka C1179 szt. 50

7
Kabina Sanplast Alterna 
suwak C 1173 szt. 50
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8
Syfon brodzikowy 
"Viega" szt. 40

9
Uchwyt natrysku 
jednopunktowy,  KFA szt. 20

10
Uchwyt natrysku Oras 
"Apollo" szt. 100

11
Brodzik emaliowany 
80x80
Olkusz szt. 5

12
Szyba polistyrenowa  do 
kabiny DJ80 Sanplast 
ClASSIC szt. 10

13 Rolka DTR 0009 Sanplast
szt. 200

14
Kpl. suwaków C0127 do 
kabiny Sanplast Classic 
DJ szt. 100

15
Rolka mimośrodu C1130-
Sanplast

szt. 100

16
Zawias kabiny DJ-80 
C0124-Sanplast

szt. 30

17
Smar silikonowy Ravak 
(30ml.)

szt. 20

V PCV- RURY, KSZTAŁTKI

1 Rura 110 (2m)
szt. 5

2 Rura 110 (1m)
szt. 5

3 Rura 110(0,5m)
szt. 5

4
Traper 110( z uszczelką 
gumową) szt. 5

5 Kolano 110x88
szt. 5

6 Kolano 110x67
szt. 5

7 Kolano 110x45
szt. 5

8 Nasuwka 110
szt. 5

9 Kolano 110x 30
szt. 5

10 Rura 50(2m)
szt. 5

11 Rura 50(1m)
szt. 10
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12 Rura 50 (0,5m)
szt. 10

13 Kolano 50x88
szt. 30

14 Kolano 50x67
szt. 30

15 Kolano 50x 45
szt. 30

16
Traper 50( z uszczelką 
gumową) szt. 10

17
Wpust ściekowy C209 N-
Rawiplast szt. 20

18 Rura 32(0,5m)
szt. 50

19 Kolano 32x88
szt. 20

20
Wpust ściekowy 50 
Rawiplast  C213N szt. 20

21 Kolano 50x30
szt. 30

22
Ruszt kratki ściekowej 
PCV(biały) szt. 30

VI METAL-RURY, KSZTAŁTKI, ZAWORY

1 Rura ocynkowana 3/4"
mb 6

2 Rura ocynkowana 1/2"
mb 6

3 Kolano ocynk.3/4" nr.6
szt. 10

4 Kolano ocynk.3/4" nr.7
szt. 10

5 Nypel ocynk. 3/4"
szt. 10

6 Mufka ocynk. 3/4"
szt. 5

7 Trojak ocynk.3/4"
szt. 5

8 Kolano ocynk.1/2" nr.6
szt. 20

9 Kolano ocynk. 1/2" nr.7
szt. 20

10 Nypel ocynk. 1/2"
szt. 10

11 Mufka ocynk. 1/2"
szt. 10

12 Trojak ocynk.1/2"
szt. 10
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13
Przedłużka 1/2" ( 15mm) 
mosiądz szt. 10

14
Śrubunek prosty 1/2" 
( mosiądz) szt. 10

15
Śrubunek prosty 3/4" 
( mosiądz) szt.    5

16
Zawor czerpalny ½” ze 
złączką na węża ¾” szt. 10

17 Korek ½” (ocynk)
szt. 300

18 Korek ¾” 
szt. 100

VII MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

1 Włókno lniane
200g 10

2 Brzeszczot
szt. 100

3 Towot-smar Lt-4
kg      2

4
Silikon sanitarny( biały) 
300g „ Cersanit” szt. 60

5
Silikon 
sanitarny( przeźroczysty) 
300g „Cersanit” szt. 20

6 Tarcza do metalu 125
szt. 10

7 Tarcza do metalu 180
szt. 10

8
Kołek rozporowy  KRX 
8x100mm szt. 100

9
Kołek rozporowy KRX 
8x50 mm szt. 100

10
Kołek rozporowy RU-
8x80N szt. 100

RAZEM TABELA B:

RAZEM TABELE A+B*

Do oceny oferty  konieczna jest wycena wszystkich pozycji z tabeli 

Lista artykułów wykazana odpowiednio w tabelach  będzie brana pod uwagę dla porównania i oceny złożonych
ofert. 
W celu możliwości dokonania wyboru i zachowania zasady uczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby w
tabelach Wykonawcy wycenili określone tam artykuły z należytą starannością bez zastosowania zamienników

*  Wartość tej  pozycji należy umieścić w odpowiednim polu FORMULARZA OFERTY

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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8

Załącznik nr 7

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WYKONANE
PRZEZ PODWYKONAWCÓW

NAZWA WYKONAWCY: 

………………………………………………………….

ADRES:…………………………………………………………………………. 

Przedmiot postępowania:
Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie,

nr sprawy KC-ZP.272-139/14
Tryb: przetarg nieograniczony

TABELA 1  Wykaz części zamówienia, które zostaną  wykonane przez podwykonawców 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
 które zostaną  wykonane przez podwykonawców

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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