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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 2015 r.
poz. 2164 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
REGON: 000001577

NIP: 675-000-19-23

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

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. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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: monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach
Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. MS-zp.272-1/16
Wspólny Słownik Zamówień:
75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej
31625200-5 - Systemy pożarowe
Rodzaj zamówienia: usługi
Temat: monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH
w Krakowie w systemie dwustopniowym.
Zamawiający na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.2016.191 j.t. z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do założenia urządzeń
sygnalizacyjno-alarmowych i połączenia ich z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczogaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.
Sposób połączenia instalacji sygnalizacyjno-alarmowej wymaga uzgodnienia z właściwym
terenowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej. (§ 31 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r - Dz.U.2010.109.719).
1. Zakres zamówienia:
1. Monitorowanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH
w Krakowie polegające na przesyłaniu sygnałów alarmowych z domów studenckich (wg
wykazu poniżej) za pośrednictwem Centrum Monitorowania Wykonawcy (operatora
systemu) do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej Straży Pożarnej
(COAP PSP) z wykorzystaniem własnych urządzeń transmisji alarmów pożarowych i
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sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU) zainstalowanych w obiektach Zamawiającego. z
wykorzystaniem łączy radiowych i telefonii stacjonarnej.
2. Monitorowanie należy realizować przy użyciu własnych urządzeń spełniających określone
niżej wymagania przesyłając sygnały alarmowe wygenerowane przez istniejące w obiektach
systemy przeciwpożarowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej
Straży Pożarnej (COAP PSP) poprzez Centrum Monitorowania Wykonawcy (CMW)
oraz równolegle do Centrum Monitorowania MS AGH (CM MS AGH).
3. Całodobowy nadzór techniczny nad urządzeniami systemu monitorowania oraz ich bieżąca
konserwacja.
4. Odbiór sygnałów alarmowych z obiektów objętych monitorowaniem i przekazywanie ich
automatycznie do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP) obsługiwanego
przez PSP w Krakowie.
5. Zgłoszenie połączeń systemów przeciwpożarowych obiektów do COAP PSP wraz
z uzyskiwaniem co miesięcznych potwierdzeń PSP dotyczących sprawności ich działania.
II. Wymagania dla systemu transmisji alarmu:
1. Urządzenia do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU)
zainstalowane przez Wykonawcę muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą
zharmonizowaną EN 54-21:2006 (PN-EN 54-21:2009).
2. System musi zapewnić możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu na jakość
transmisji, w momencie wystąpienia problemów w transmisji, układ powinien zapewnić
generowanie sygnału błędu.
3. Urządzenia do transmisji alarmów muszą spełniać Polskie Normy dotyczące sprawdzania
interfejsów systemu
transmisji, kompatybilności
elektromagnetycznej,
badań
środowiskowych.
4. System musi spełniać wymagania określone przez Komendanta Głównego PSP określone w
opracowaniu pt.: „Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania
przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu
połączeń urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych sytemu sygnalizacji pożarowej z obiektem
Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo
Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej” Warszawa lipiec
2013 r.
1) Obowiązki Wykonawcy:
1. terminowe przekazanie systemu transmisji alarmu do eksploatacji i zapewnienie jego
odbioru przez właściwe służby PSP.
2. zabezpieczenie dokumentacji monitorowania chronionych obiektów Zamawiającego.
3. całodobowe monitorowanie systemu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych
obiektów.
4. utrzymanie w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń systemu alarmowego
objętego umową.
5. przystąpienie do usuwania awarii najpóźniej do 1 godziny od momentu zgłoszenia,
6. przyjmowanie zgłoszeń o awariach przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. informowanie Działu Obsługi Technicznej MS na bieżąco o problemach i wszelkich
awariach związanych z działalnością systemu oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu.
8. ponoszenie kosztów wszystkich części zamiennych i materiałów koniecznych do bieżącej
konserwacji systemu.
9. opracowanie i dostarczenie niezbędnej instrukcji postępowania dla pracowników
Zamawiającego.
10.przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego zatrudnionych w obiektach
wymienionych poniżej w obsłudze zainstalowanego przez Wykonawcę sprzętu.
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Wykaz domów studenckich objętych zamówieniem:
1. Dom Studencki nr 1 (DS-1) „Olimp” – Kraków ul. Rostafińskiego 9.
2. Dom Studencki nr 2 (DS-2) „Babilon” – Kraków ul. Rostafińskiego 11.
3. Dom Studencki nr 3 (DS-3) „Akropol” – Kraków ul. Tokarskiego 1.
4. Dom Studencki nr 4 (DS-4) „Filutek” – Kraków ul. Rostafińskiego 10.
5. Dom Studencki nr 5 (DS-5) „Strumyk” – Kraków ul. Rostafińskiego 8.
6. Dom Studencki nr 6 (DS-6) „Bratek” – Kraków ul. Rostafińskiego 6.
7. Dom Studencki nr 7 (DS-7) „Zaścianek” – Kraków ul. Rostafińskiego 4.
8. Dom Studencki nr 8 (DS-8) „Stokrotka” – Kraków ul. Rostafińskiego 2.
9. Dom Studencki nr 9 (DS-9) – Kraków ul. Budryka 9.
10.
Dom Studencki nr 10 (DS-10) „Hajduczek” – Kraków ul. Budryka 7.
11.
Dom Studencki nr 11 (DS-11) „Bonus” – Kraków ul. Budryka 5.
12.
Dom Studencki nr 12 (DS-12) „Promyk” – Kraków ul. Budryka 3.
13.
Dom Studencki nr 13 (DS-13) „Straszny Dwór” – Kraków ul. Budryka 1.
14.
Dom Studencki nr 14 (DS-14) „Kapitol” – Kraków ul. Budryka 2.
15.
Dom Studencki nr 15 (DS-15) „Maraton” – Kraków ul. Tokarskiego 10.
16.
Dom Studencki nr 16 (DS-16) "Itaka" – Kraków ul. Tokarskiego 8.
17.
Dom Studencki nr 17 (DS-17) „Arkadia” – Kraków ul. Tokarskiego 6.
18.
Dom Studencki nr 18 (DS-18) – Kraków ul. Tokarskiego 4.
19.
Dom Studencki nr 19 (DS-19) – Kraków ul. Tokarskiego 2.
Każdy z ww. domów studenckich posiada własną Centralę Sygnalizacji Alarmu Pożaru
wyposażoną w moduł monitoringu. W ww. budynkach mieszka w okresie roku akademickiego
około 9 000 studentów.
Domy studenckie nr 1, 2, 3, 14 są budynkami 16 piętrowymi, a pozostałe czteropiętrowymi.
Uwagi ogólne:
1) Wykonawca usługę będzie realizował całodobowo we wszystkie dni tygodnia,
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy z
należytą starannością i zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami
prawa w tym: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z
2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 353) i rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr
109 poz. 719).
3) cena oferty wyliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
uruchomieniem i funkcjonowaniem systemu transmisji alarmu oraz z jego utrzymaniem w
pełnej sprawności technicznej w okresie trwania umowy,
4) wycenę usługi uwzględniającą ww. opis przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona
wypełniając załącznik nr 1A do Formularza oferty
5) Wykonawca winien zapewnić możliwość całodobowego zgłaszania przez Zamawiającego
(telefon, fax, e-mail) wszelkich usterek i awarii systemu oraz przystąpić do ich usuwania do
120 minut od otrzymania zgłoszenia (zadeklarowany czas podlegać będzie ocenie
podczas badania ofert w kryterium nr 3 – czas reakcji w przypadku awarii ),
6) Przerwa w transmisji sygnałów alarmowych p.poż. spowodowana awarią lub uszkodzeniem
systemu tej transmisji nie może przekroczyć 24 godzin (zadeklarowany czas przerwy w
przesyłaniu sygnałów alarmowych p.poż. podlegać będzie ocenie podczas badania ofert
w kryterium nr 2 – Maksymalna długość przerwy w transmisji sygnałów alarmowych
p.poż. ).
7) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania systemu alarmowego p.poż. Miasteczka
Studenckiego AGH w stałej sprawności technicznej, z wyjątkiem przerw niezbędnych do
wykonywania czynności konserwacyjno- naprawczych.
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Uwagi dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram uruchomienia systemu transmisji
alarmu tak, aby PSP oraz Centrum Monitoringu MS potwierdzili sprawność systemu na
dzień 01.01.2017 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zasady zapewnienia ciągłości transmisji sygnału
alarmu do COAP PSP oraz Centrum Monitorowania MS w okresie przejmowania
istniejącego sytemu alarmowego jak i przekazywania następnemu wykonawcy po
wygaśnięciu umowy.
3. Centrum Monitorowania Miasteczka Studenckiego AGH zlokalizowane jest w DS-8 przy
ul. Rostafińskiego 2.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji usług będących przedmiotem
zamówienia skierował minimum dwie osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy, w
tym minimum jedną osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, o której mowa poniżej.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę)
na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), co
najmniej na okres obowiązywania umowy osoby wskazanej poniżej, która będzie
wykonywała czynności polegające na wykonaniu: monitorowaniu przepływu sygnałów
alarmowych ppoż. objętych niniejszym zamówieniem,
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w
rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, Zamawiający wymaga
udokumentowania faktu zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę,
najpóźniej w dniu podpisania umowy, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających:
imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, wymiar czasu pracy,
okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy
zaczernić). 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 w § 10 ust. 2 litera f) „Wzoru umowy”
przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku.
W przypadku gdy wykonawca lub podwykonawca jest osobą prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą bądź Wykonawcą są wspólnicy s.c. i
Wykonawca ten lub podwykonawca będą wykonywali osobiście (fizycznie) czynności
określone powyżej osoby te zostaną potraktowane przez Zamawiającego na równi w
osobami zatrudnionymi na umowę o pracę.

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.
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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 udzielenia zamówień
w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

na

dodatkowe

usługi

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowanie w terminie: do 31.12.2018 r. (przewidywany termin
rozpoczęcia realizacji usług od 01.01.2017r.)

V. WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

PODSTAWY

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,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
1 wykaże, że:
posiada zgodę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na
prowadzenie monitoringu pożarowego na jej terenie - ustawa z dnia 24.08.1991 o
ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191 j.t. z późniejszymi zmianami)
2

sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej do kwoty minimum 500 000 zł.

3

zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponować następującymi narzędziami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
1. Centrum Monitorowania połączonym z Centrum Odbiorczym Alarmów
Pożarowych Państwowej Straży Pożarnej
2. Minimum 19 kompletami urządzeń do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów
uszkodzeniowych (UTAiSU) posiadających certyfikaty zgodności z normą
zharmonizowaną EN 54-21:2006 (PN-EN 54-21:2009) koniecznymi do zainstalowane
przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego.
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b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie realizacji:
1. maksymalnie 2 usług polegających na przesyłaniu sygnałów alarmowych p.poż. na
łączną kwotę 30 000,00 złotych brutto (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Zrealizował minimum dwa zamówienia związane z przesyłaniem sygnału z
minimum 10 obiektów, każde za pośrednictwem Centrum Monitorowania, do Centrum
Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej Straży Pożarnej (COAP PSP).
Dopuszcza się wskazanie tej samej usługi dla spełnienia warunku 1 i 2.
W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już
faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone
przez zamawiającego.
2. 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.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt V.1 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.
3.1 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.
3.2 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;
3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3.4 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 postępowaniu 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.
3.5 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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− 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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. 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.
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:
7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
- którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
V.1 SIWZ,
- którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1323 ustawy Pzp,
- wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
7.2 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20
lub ust. 5 ustawy Pzp, 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, WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1.

MS AGH

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 pkt 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.

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) Odpisu 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. 5 pkt 1 ustawy.
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane (lub są wykonywane)
należycie są:
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1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
2)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa w lit. A.;
Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku
możliwości uzyskania dowodów o których mowa w lit. A.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.;
5.

Wykonawcy zagraniczni.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI.4 ppkt 4.1.a), składa:
a)

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
+lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt a, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4.1.a) niniejszego rozdziału.
4. Zamawiający nie zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
4.1.a) niniejszego rozdziału, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
5. 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.
6. 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
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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);
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 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.
8. 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. 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, które
każdego z nich dotyczą.
2. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt V.3.5 należy złożyć w formie oryginału.
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 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
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA

SIĘ

1. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, a także
pełnomocnictwa, składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 18
przepisów przejściowych, są składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
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ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. 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.
3. 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.
4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: dr inż. Czesław Rudiuk
5. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, na
adres Sekretariat MS AGH, ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków lub na nr fax.
12 637 24 16 lub drogą elektroniczną na adres miasteczko@agh.edu.pl z określeniem
numeru postępowania, którego dotyczą.

IX. WADIUM
1. W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.)

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.

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. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać Formularz Oferty sporządzony i wypełniony
według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 1 i Nr 1A do SIWZ
3. 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.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
którejkolwiek kartki.
6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
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9. 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
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
„Oferta na: monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka
Studenckiego AGH w Krakowie MS-zp.272-1/16 ”
NIE OTWIERAĆ przed 02-12-2016 godz. 09:00, znak sprawy: MS-zp.272-1/16
15. 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 14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie MS AGH
ul. Rostafińskiego 7a 30-072 Kraków do dnia 02-12-2016 do godz. 08:30

przy

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
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3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-12-2016 godz. 09:00, w Sali Konferencyjnej MS przy
ul. Rostafińskiego 8 w Krakowie
4. 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
(www.ms.agh.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.

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty stanowić będzie kwota brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu
zamówienia.
2. Wyliczenia ceny oferty należy dokonać na załączniku nr 1A
SPECYFIKACJI CENOWEJ,

- FORMULARZU

3. Wykonawca określi w kolumnie C miesięczne ryczałtowe ceny jednostkowe netto za świadczoną
usługę dla poszczególnych obiektów,
4. Wykonawca obliczy w kolumnie D miesięczne ryczałtowe ceny jednostkowe brutto ( z
uwzględnieniem należnego podatku VAT) za świadczona usługę dla poszczególnych obiektów,
5. Wykonawca obliczy kwoty netto (kolumna E) dla poszczególnych obiektów przez pomnożenie
ceny jednostkowej netto przez 24 miesiące,
6. Wykonawca obliczy kwoty brutto (kolumna F) dla poszczególnych obiektów przez dodanie do
ceny netto (kolumna E) należnego podatku VAT,
7. Wykonawca obliczy sumy kolumn E i F od 1 do 20 i wpisze je w wierszu „RAZEM”
8. Cenę oferty (do porównania) stanowić będzie wartość sumy z kolumny F,
9. 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.
10. Ceny ofertowe winny uwzględniać dane wynikające z opisu przedmiotu zamówienia,
ewentualnej wizji lokalnej oraz wyjaśnień Zamawiającego udzielonych Wykonawcom na piśmie
w związku z ich zapytaniami i wątpliwościami, co do przedmiotu zamówienia.
11. 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.
12. 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).
13. 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
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14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz.
2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);".;
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy
f) w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
g) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 10 SIWZ, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
h) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, a których mowa w ust. 8 SIWZ.
16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
wykonawcy.
17. 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.
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XIII.
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 Maksymalna długość przerwy w transmisji sygnałów
alarmowych p.poż.

20 %

3 Czas reakcji w przypadku awarii

20%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt XIV. 1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów
Nr kryterium:
1

2

3

MS AGH

Wzór:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wk
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
- Cof - cena podana w ofercie badanej
- Wk - waga kryterium ceny
Maksymalna długość przerwy w transmisji sygnałów
alarmowych p.poż.
Liczba punktów = Cp* Wp
gdzie:
Czr war 2 wg następującej klasyfikacji:
a) 0 pkt – za deklarowaną długość przerwy od 22 do 24 godzin
b) 25 punktów za deklarowaną długość przerwy od 19 do 21
godzin
c) 50 punktów za deklarowaną długość przerwy od 16 do 18
godzin
d) 75 punktów za deklarowaną długość przerwy od 13 do 15
godzin
e) 100 puntów za deklarowaną długość przerwy równą lub
krótszą niż 12 godzin
Wp – waga kryterium długości przerwy.
Oferta Wykonawcy deklarującego długość przerwy powyżej 24
godzin zostanie odrzucona
Czas reakcji w przypadku awarii
Liczba punktów = Czr war 2 * Wczr
gdzie:
Czr war 2 wg następującej klasyfikacji:
a) 0 pkt – za deklarowany czas reakcji od 90 do 120 minut
b) 50 pkt - za deklarowany czas reakcji od 61 do 89 minut
c) 100 puntów za deklarowany czas reakcji równy lub krótszym
niż 60 minut
- Wczr - waga kryterium czas reakcji
Oferta Wykonawcy deklarującego czas reakcji powyżej 120
minut zostanie odrzucona
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3. 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.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
6. 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.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia
najkorzystniejsza.

wykonawcy,

którego oferta została wybrana

jako

2. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
3. 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.
4. 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.
5. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy
przedłożyć Zamawiającemu:


listę osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z zakresem czynności
oraz przedstawić kopie umów o pracę tych osób, potwierdzających: imię i nazwisko
zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia,
pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić).



Harmonogram uruchomienia systemu transmisji alarm,



instrukcję postępowania dla pracowników Zamawiającego.

XV. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

XVI.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

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

XVII.

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
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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 następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty 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. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opis przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
5. 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
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do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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. 180
ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 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.
9. 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.
10. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XIX.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem
aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
6. 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.
7. Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
8. 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.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w
postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

XX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
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XXI.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz oferty,
2.
3.
4.
5.
6.

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
Wzór umowy,
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,

Sporządził:

MS AGH

Sprawdził:

Zatwierdził:
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY/ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE*:
…………………………………………………………………………………………………
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 monitorowanie
instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie – MS-zp.272-1/16,
oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Cena netto za świadczenie usługi przez okres jednego miesiąca: ....................................... zł.
Cena netto za świadczenie usługi przez okres 24 miesięcy: ...................................................zł.
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….
Podatek VAT...........%.......................................zł
Razem (koszt usługi brutto za 24 miesiące):

…………………………….………. zł *)

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….
Termin oddania systemu transmisji alarmu do eksploatacji 01-01-2017 r.
Przerwa w transmisji sygnałów alarmowych ppoż. spowodowana awarią lub uszkodzeniem
systemu tej transmisji nie przekroczy …............... (słownie: …...................................) godzin
Czas reakcji w przypadku awarii nie przekroczy …............... (słownie: ….............................) minut
Termin realizacji umowy: 24 miesiące
Nr telefonu/ faksu czynnego cała dobę (do zgłaszania awarii) …………………………………
*) należy podać kwotę wyliczoną na załączniku nr 1A do Formularza oferty

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Jednocześnie oświadczamy, że:
1.
2.

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
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 i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń
3. posiadamy lub będziemy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500.000,- zł i zobowiązujemy się do utrzymania jego
ważności przez cały okres realizacji umowy.
4. dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi narzędziami niezbędnymi do wykonania
zamówienia:
a) Centrum Monitorowania połączonym z Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych Państwowej
Straży Pożarnej
b) Minimum 19 kompletami urządzeń do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
(UTAiSU) posiadających certyfikaty zgodności z normą zharmonizowaną EN 54-21:2006 (PN-EN
54-21:2009) konieczne do zainstalowane przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego
2. zgłoszenia Zamawiającego o uszkodzeniach i nieprawidłowościach w działaniu pożarowego systemu
alarmowego przyjmowane będą całodobowo telefoniczne na nr : …………….., fax nr ……………. i
adres e-mail …………………….
3. Oświadczam/y, że zamierzam/y / nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia
podwykonawcom*:
Opis części zamówienia, którą wykonawca
zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę

Lp.

Nazwa podwykonawcy

*Jeżeli dotyczy

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. ……………………………………………..……………………………………………
7. oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

MS AGH

Strona: 22

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w KrakowieMS-zp.272-1/16

Załącznik nr 1A

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ
(wycena usługi)
Obiekt
Adres obiektu
Ulica i numer

Lp

A

B

1

DS -1 Rostafińskiego 9

2

DS -2 Rostafińskiego 11

3

DS -3 Tokarskiego 1

4

DS -4 Rostafińskiego 10

5

DS -5 Rostafińskiego 8

6

DS -6 Rostafińskiego 6

7

DS -7 Rostafińskiego 4

8

DS -8 Rostafińskiego 2

9

DS -9 Budryka 9

10

DS -10 Budryka 7

11

DS -11 Budryka 5

12

DS -12 Budryka 3

13

DS -13 Budryka 1

14

DS -14 Budryka 2

15

DS -15 Tokarskiego 10

16

DS -16 Tokarskiego 8

17

DS -17 Tokarskiego 6

18

DS -18 Tokarskiego 4

19

DS -19 Tokarskiego 2

Wartość usługi za 1 miesiąc

Wartość usługi za 24 miesiące

netto

BRUTTO
W tym VAT
................%

NETTO

BRUTTO
W tym VAT
..................%

C

D=C + VAT

E=24 x C

F=E+ VAT

RAZEM
a)
b)

Załącznik należy wypełnić zgodnie z postanowieniami pkt. XIII SIWZ.
Proponowana cena musi obejmować całość zamówienia (koszty: usługi transmisji sygnału alarmowego, dojazdów,
udostępnienia urządzeń, materiałów itp.)

Miejscowość …………………., dnia ……………………2016 r.
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Zamawiający

Wykonawca:
…………………………………………

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Monitorowanie

instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie
MS-zp.272-1/16 prowadzonego przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w
Krakowie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….…….
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam
wykluczeniu, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowych
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
https://ems.ms.gov.pl dotyczące wykonawcy
https://prod.ceidg.gov.pl dotyczące wykonawcy
Jednocześnie informuję, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez Zamawiającego lub inną informację identyfikującą
dokument, który jest w posiadaniu Zamawiającego).

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….…… r.
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3

Znak sprawy: MS-zp.272-1/16
Zamawiający:
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Wykonawca:
…………………………………….
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH
w Krakowie MS-zp.272-1/16, prowadzonego przez Akademię Górniczo-Hutniczą
im. St. Staszica w Krakowie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w postępowaniu
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….…… r.
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji
pieczęć wykonawcy

Znak Sprawy: MS-zp.272-1/16
WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
2.

pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp
dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
d) informacji czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

Z zobowiązania winna wynikać gwarancja rzeczywistego, faktycznego dostępu do udostępnianego zasobu,
umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia publicznego.
Ja:

_________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu,
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)

Działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
_________________________________________________________________________
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)
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do dyspozycji Wykonawcy:
_________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
W trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: ………………..
Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia
publicznego będzie następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e)

informuję, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu (dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia), zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane powyżej zdolności dotyczą:
________________ (TAK /NIE)

__________________ dnia ___ ___ 2016 roku

_______________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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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 ………………… roku pomiędzy:
Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza nr 30,
reprezentowaną przez:
1. mgr inż. Radosława Serwickiego
Dyrektora Miasteczka Studenckiego AGH
2. mgr Joannę Sajdłowską
Kontrasygnata finansowa Kwestor AGH
NIP 675 000 19 23; REGON 000001577
zwaną dalej Zamawiającym, a
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
zwanym dalej - Wykonawcą.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, na monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka
Studenckiego AGH w Krakowie - MS-zp.272-1/16, została zawarta umowa o następującej treści:
ZAKRES USŁUG I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) monitorowanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w
Krakowie polegające na przesyłaniu sygnałów alarmowych z domów studenckich (wg wykazu
poniżej) za pośrednictwem Centrum Monitorowania Wykonawcy (operatora systemu) do
Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej Straży Pożarnej (COAP PSP) z
wykorzystaniem własnych urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów
uszkodzeniowych (UTAiSU) zainstalowanych w obiektach Zamawiającego. z wykorzystaniem
łączy radiowych i telefonii stacjonarnej
2) monitorowanie przy użyciu własnych urządzeń spełniających wymagania określone w normą
zharmonizowaną EN 54-21:2006 (PN-EN 54-21:2009) poprzez
przesyłanie sygnałów
alarmowych wygenerowanych przez istniejące w obiektach Zamawiającego systemy
przeciwpożarowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej Straży
Pożarnej (COAP PSP) poprzez Centrum Monitorowania Wykonawcy (CMW) oraz
równolegle do Centrum Monitorowania MS AGH (CM MS AGH)
3) całodobowy techniczny nadzór nad urządzeniami systemu monitorowania oraz wykonywanie ich
konserwacji,
4) odbiór sygnałów alarmowych z obiektów objętych monitorowaniem i przekazywanie ich
automatycznie do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP) obsługiwanego przez
PSP w Krakowie,
5) zgłoszenie połączeń systemów przeciwpożarowych obiektów do COAP PSP wraz z
uzyskiwaniem co miesięcznych potwierdzeń PSP dotyczących sprawności ich działania,
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§2
Domy studenckie Miasteczka Studenckiego AGH objęte monitorowaniem:
1)
Dom Studencki nr 1 (DS-1) „Olimp”
– Kraków ul. Rostafińskiego 9
2)
Dom Studencki nr 2 (DS-2) „Babilon”
– Kraków ul. Rostafińskiego 11
3)
Dom Studencki nr 3 (DS-3) „Akropol”
– Kraków ul. Tokarskiego 1
4)
Dom Studencki nr 4 (DS-4) „Filutek”
– Kraków ul. Rostafińskiego 10
5)
Dom Studencki nr 5 (DS-5) „Strumyk”
– Kraków ul. Rostafińskiego 8
6)
Dom Studencki nr 6 (DS-6) „Bratek”
– Kraków ul. Rostafińskiego 6
7)
Dom Studencki nr 7 (DS-7) „Zaścianek”
– Kraków ul. Rostafińskiego 4
8)
Dom Studencki nr 8 (DS-8) „Stokrotka”
– Kraków ul. Rostafińskiego 2
9)
Dom Studencki nr 9 (DS-9)
– Kraków ul. Budryka 9
10)
Dom Studencki nr 10 (DS-10) „Hajduczek”
– Kraków ul. Budryka 7
11)
Dom Studencki nr 11 (DS-11) „Bonus”
– Kraków ul. Budryka 5
12)
Dom Studencki nr 12 (DS-12) „Promyk”
– Kraków ul. Budryka 3
13)
Dom Studencki nr 13 (DS-13) „Straszny Dwór” – Kraków ul. Budryka 1
14)
Dom Studencki nr 14 (DS-14) „Kapitol”
– Kraków ul. Budryka 2
15)
Dom Studencki nr 15 (DS-15) „Maraton”
– Kraków ul. Tokarskiego 10
16)
Dom Studencki nr 16 (DS-16) "Itaka"
– Kraków ul. Tokarskiego 8
17)
Dom Studencki nr 17 (DS-17) „Arkadia”
– Kraków ul. Tokarskiego 6
18)
Dom Studencki nr 18 (DS-18)
– Kraków ul. Tokarskiego 4
19)
Dom Studencki nr 19 (DS-19)
– Kraków ul. Tokarskiego 2
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. zapewnienie ciągłości transmisji sygnału alarmowego do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej Straży Pożarnej (COAP PSP) w okresie przejmowania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy jak i w okresie przekazywania systemu innemu Wykonawcy w przypadku rozwiązywania albo wygaśnięcia niniejszej umowy,
2. stosowania się do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących instalacji pożaru i monitoringu,
3. stosowania się do zaleceń Zamawiającego w sprawach dotyczących instalacji pożaru i moni toringu,
4. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
dokumentacją techniczną, zaleceniami PSP,
5. utrzymywanie stałego połączenia systemu przeciwpożarowego z COAP PSP, CMW i CM MS
AGH
6. utrzymanie w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń systemu alarmowego
objętego umową z wyjątkiem przerw niezbędnych do wykonywania czynności
konserwacyjno- naprawczych.
7. wykonywanie okresowych przeglądów systemu alarmowego nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8. przystąpienie do usuwania awarii najpóźniej do 1 godziny od momentu zgłoszenia.
9. przyjmowanie telefonicznych lub przy użyciu e-mail’a zgłoszeń o awariach przez 24 godziny
na dobę przez cały okres obowiązywania umowy.
10. informowanie Działu Obsługi Technicznej MS AGH na bieżąco o problemach i wszelkich
awariach związanych z działalnością systemu oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu,
11. przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego zatrudnionych w obiektach wymienionych w § 2 w obsłudze zainstalowanego przez Wykonawcę sprzętu.
12. ponoszenie w ramach wynagrodzenia określonego w §6 wszystkich kosztów związanych z
utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej całego systemu monitoringu ppoż.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę) na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), co najmniej na
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okres realizacji odpowiednich usług wskazanych w niżej wymienionych punktach, osób, które będą wykonywały czynności polegające na wykonaniu:
a) …………………………………….- monitorowanie sygnałów ppoż.
b) …………………………………….- monitorowanie sygnałów ppoż.
14. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, Zamawiający wymaga udokumento wania faktu zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu podpisania umowy, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawcę
(pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić). 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.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego informacje o
uszkodzeniach i nieprawidłowościach w działaniu pożarowego systemu alarmowego na czynne
całodobowo telefony Wykonawcy o numerach: …………….. faks ……………. i adres e-mail
………….
2. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy systemu transmisji sygnału alarmowego w
ciągu ………….. minut od zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia jego niesprawności w
wyniku prowadzonego przez siebie i Państwową Straż Pożarną monitoringu,
3. Przerwa w transmisji sygnałów alarmowych ppoż. spowodowana awarią lub uszkodzeniem systemu
tej transmisji nie może przekroczyć …................ godzin.
4. Usuwanie awarii lub uszkodzeń obowiązuje Wykonawcę całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
Wykonawca winien potwierdzać usunięcia zgłaszanych awarii i usterek w prowadzonych na
portierniach „Zeszytach Konserwacji i Usuwania Usterek”.
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§5
1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji na temat
posiadanych instalacji ppoż.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których zostaną
zainstalowane elementy systemu monitoringu najpóźniej w dniu podpisania umowy,
3. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z
uruchomieniem sytemu transmisji alarmu w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia
sprawności przesyłu sygnału ppoż. przez PSP
4. Zamawiający zobowiązany jest do utrzymania w technicznej sprawności systemy wewnętrznej
sygnalizacji pożaru w poszczególnych obiektach oraz stosowania się do zaleceń Państwowej Straży
Pożarnej w sprawach dotyczących instalacji pożaru i monitoringu,
5. Zamawiający zobowiązany jest niezwłoczne zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu
systemu telefonicznie na czynne całodobowo numery telefonów Wykonawcy, o którym mowa w § 4
ust. 1,
6. Zamawiający ma prawo do kontroli pracowników Wykonawcy w zakresie wykonywania przez nich
prac objętych umową. Wszelkie uwagi Zamawiającego będą przekazywane Wykonawcy i osobie
przez niego upoważnionej, którzy są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia niedociągnięć.
7. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji opracowanej przez Wykonawcę
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
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WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ
§6
1.

2.

3.
4.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje usług powierzonych Wykonawcy do
wykonania na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć za cały okres jej obowiązywania kwoty
brutto ………………. zł. (słownie złotych: …………………………………); kwoty netto …………….
zł (słownie złotych: …................); naliczony w wysokości 23% podatek od towarów i usług VAT wynosi
………….. zł (słownie złotych: …………………………),
Miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi nie może przekroczyć kwoty brutto ……………….
zł. (słownie złotych: …………………………………); kwoty netto ……………. zł (słownie złotych:
…………………); naliczony w wysokości 23% podatek od towarów i usług VAT wynosi ………….. zł
(słownie złotych: …………………………),
Miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi w poszczególnych obiektach określa załącznik do
umowy nr 3
W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu świadczonych usług ( np. remont obiektu)
Wykonawca nie będzie pobierał opłat za usługę dotyczącą obiektu wyłączonego z eksploatacji w
tym okresie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym ograniczeniu zakresu
świadczonej usługi z 7 dniowym wyprzedzeniem.
§7

1.
2.

3.
4.

Do rozliczeń między stronami niniejszej umowy stosuje się ceny usługi dla poszczególnych
obiektów MS AGH określone w załączniku nr 3 do umowy.
Cena za usługi będące przedmiotem niniejszej umowy jest zryczałtowana i obejmuje wszystkie
koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją niniejszej umowy w tym min.: koszty
dostawy i eksploatacji urządzenia do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
(UTAiSU) zainstalowane przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w §2,
zgłoszenia połączeń systemów przeciwpożarowych obiektów do COAP PSP wraz z uzyskiwaniem
co miesięcznych potwierdzeń PSP dotyczących sprawności ich działania, przesyłania sygnałów
alarmowych do PSP, utrzymania systemu ppoż. w stałej sprawności technicznej, okresowych
przeglądów oraz kontroli działania systemu wraz z usuwanie wszelkich awarii zgłaszanych
telefonicznie na czynne całodobowo telefony Wykonawcy określony w § 4 ust. 1.
Okresowe przeglądy systemu alarmowego należy wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usługi w poszczególnych obiektach określone w
załączniku nr 3 do umowy w okresie ważności umowy nie będzie podlegało zmianom z
zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 4 .
§8

1. Wynagrodzenie za usługi płatne będzie miesięcznie po ich wykonaniu i przedłożeniu faktury VAT z
załącznikiem (wg wzoru - załączniki nr 1 do umowy) stanowiącym potwierdzenie przez PSP w
Krakowie iwykonania usług w poszczególnych obiektach
1) Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT NIP …………………………
2) Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT NIP 675-000-19-23
2. Płatność ze strony Zamawiającego może nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia ze strony KM PSP o
sprawności systemu transmisji sygnału alarmowego,
3. Należność za usługę będzie uregulowana w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania
faktury VAT z konta Zamawiającego w PEKAO S.A. Nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 0885 na
konto Wykonawcy w Banku ……….. Nr …………………..
4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego,
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5. W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie, liczonych za każdy dzień opóźnienia,
CZAS TRWANIA UMOWY
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do transmisji sygnału alarmowego przez okres od ……………….. do
……………….
2. Wykonawca przystąpi do prac przygotowawczych związanych z przystosowaniem istniejących
systemów alarmowego w obiektach, o których mowa w § 2, w dniu ………… zgodnie z przyjętym
harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy,
3. Wykonawca do dnia ……………. dostarczy Zamawiającemu dokument Komendy Miejskie PSP w
Krakowie potwierdzający sprawność systemu transmisji sygnału alarmowego dla wszystkich
obiektów objętych umową (protokół komisji odbierającej)
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku pięciokrotnego
nie przystąpienia do usuwania awarii w terminie określonym w § 4 ust. 2,
5. Wykonawca wykonywać będzie swoje zobowiązania samodzielnie /z pomocą osób trzecich*
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać określone w § l usługi na bieżąco wg potrzeb całodobowo
we wszystkie dni tygodnia przez cały okres trwania umowy.
KARY UMOWNE
§ 10
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia transmisji sygnału alarmowego ppoż z
wszystkich obiektów objętych umową do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych PSP,
określonego w § 9 ust. 3, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1
za każdy dzień zwłoki.
b) w przypadku niesprawności systemu transmisji sygnału alarmowego ppoż. trwającej dłużej
niż określona w § 4 ust. 3, a wynikającej z nie usunięcia awarii lub uszkodzenia sytemu, w
wysokości 200 zł za każdy dzień niesprawności systemu,
c) w przypadku nie przystąpienia do usuwania awarii w ciągu ……..minut (zgodnie z czasem
reakcji wskazanym w ofercie) od otrzymania zgłoszenia telefonicznego w wysokości 100,00
zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, liczoną od upływu pierwszych
……………minut od zgłoszenia.
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1.
e) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy maksymalną łączną wartością prac objętych niniejszą umową określoną w §6 ust.
1 a wynagrodzeniem brutto za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
f) jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt
zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 14 (w tym także
dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione
dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zapłaci
za każdy nie przedłożony dokument lub wyjaśnienia zatrudnienia na umowę o pracę tych
osób, w wysokości 2.000,00 złotych za każdą ww. osobę
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3. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia kwot należnych z tytułu kar umownych z
kwot wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, poprzez złożenie
Wykonawcy oświadczenia w tym przedmiocie
4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt,
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne
a/ za odstąpienie od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po
stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 pkt 1,
b/ z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących
po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy
maksymalną łączną wartością prac objętych niniejszą umową określoną w §6 ust. 1 a
wynagrodzeniem brutto za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego
6. W przypadku spowodowania przez Zamawiającego nieuzasadnionego alarmu związanego z
przyjazdem Straży Pożarnej koszty dojazdu pokrywa Zamawiający,
7. W przypadku spowodowania nieuzasadnionego przyjazdu Straży Pożarnej przez Wykonawcę
koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.
8. 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.
ZMIANA TREŚCI UMOWY
§ 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:

wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku
konieczności wykonywania części zamówienia,

osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków,
pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie.


powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

− wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez
Wykonawcę.
5. 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.
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§ 12
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.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 13
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych,
2. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane
przed sądem właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
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, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 15
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę ……………….. zł zgodnie z polisą ………………………………………….
obowiązującą od …………………… do …………………….
2. Powyższa polisa stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez okres obowiązywania niniejszej
umowy.
§ 16
1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym
Wykonawca zobowiązany jest zapewnienie nieodpłatnie ciągłości transmisji sygnału alarmowego do
Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej Straży Pożarnej Państwowej Straży
Pożarnej do chwili przejęcia przedmiotowej usługi przez innego Wykonawcę nie dłużej jednak niż
przez okres trzech miesięcy.
2. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu transmisji sygnału, zainstalowane przez
Wykonawcę i stanowiące jego własność, zostaną mu zwrócone niezwłocznie po przejęciu usługi
transmisji alarmu ppoż. przez innego Wykonawcę.
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§ 17
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy
§ 18
Załącznikami do umowy są:
1) Potwierdzenie realizacji monitoringu p-poż (PSP Kraków),
2) Instrukcja obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego,
3) Formularz Specyfikacji Cenowej
4) Oferta wykonawcy,
5) Harmonogram uruchomienia systemu transmisji alarmu ,
6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
7) Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej,
WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy
POTWIERDZENIE REALIZACJI
dot. monitoringu pożarowego
Komenda PSP w Krakowie potwierdza, że firma …..............................................................
….................................................................................prowadziła monitoring p-poż w miesiącu
….....................roku................... z nw. Obiektów MS :
Lp.

Adres

Kod Obiektu

1

DS -1 Rostafińskiego 9

7947

2

DS -2 Rostafińskiego 11

7956

3

DS -3 Tokarskiego 1

7955

4

DS -4 Rostafińskiego 10

7877

5

DS -5 Rostafińskiego 8

7873

6

DS -6 Rostafińskiego 6

7876

7

DS -7 Rostafińskiego 4

7872

8

DS -8 Rostafińskiego 2

7896

9

DS -9 Budryka 9

7933

10

DS -10 Budryka 7

7895

11

DS -11 Budryka 5

7857

12

DS -12 Budryka 3

7821

13

DS -13 Budryka 1

7871

14

DS -14 Budryka 2

7954

15

DS -15 Tokarskiego 10

7894

16

DS -16 Tokarskiego 8

7824

17

DS -17 Tokarskiego 6

7869

18

DS -18 Tokarskiego 4

7935

19

DS -19 Tokarskiego 2

7934

Podpis osoby z PSP Kraków potwierdzającej wykonanie usługi
……………………………
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Załącznik nr 6

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………….
ADRES:………………………………………………………………………….
Dotyczy::

monitorowania instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH
w Krakowie- MS-zp.272.1/16

L.p

Nazwa
zleceniodawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość
zamówienia*
[PLN]

Okres
realizacji
(dz/m-c/rok)

1

2

3

4

5

przesyłaniu
p.poż

sygnałów

alarmowych

przesyłaniu
p.poż

sygnałów

alarmowych

Przesyłaniu sygnałów alarmowych
p.poż z ……………… obiektów
przesyłaniu sygnałów alarmowych
p.poż z ……………… obiektów

Nr dowodu
określającego, czy
usługi te zostały
wykonane (lub są
wykonywane)
należycie
6

----------------

----------------

W wyżej wymienionym wykazie należy wskazać:
maksymalnie 2 usług polegających na przesyłaniu sygnałów alarmowych p.poż. na łączną kwotę 30 000,00 złotych brutto (trzydzieści
tysięcy złotych)
W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień
składania ofert wymogi określone przez zamawiającego.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2016 r.
*Należy wpisać wyłącznie wartość odpowiadającą przedmiotowi zamówienia

………………………………………….
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
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do reprezentowania Wykonawcy
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