


I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU, ZWANEGO DALEJ 

TAKŻE „ZAMAWIAJĄCYM” 

      Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 

      ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa 

      tel. (48 22) 38 00 500 

      godziny pracy: 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku 

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETARGU 

      Podstawą prawną ogłoszonego przetargu jest art. 70
1
 i

  
art. 70

3
 – 70

5   ustawy z dnia  23  

      kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.  Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 
 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru nad stanem technicznym budynku 

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana 

Kazimierza 5 oraz obsługa techniczna polegająca na drobnych bieżących 

naprawach eksploatowanych w tym budynku instalacji, urządzeń i systemów.  

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:  

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem  

jego instalacji, urządzeń i systemów; 

2) obsługę techniczną polegającą na wykonywaniu drobnych bieżących napraw 

instalacji, urządzeń i systemów w budynku;  

3) przeprowadzanie, z udziałem Zamawiającego i w zakresie uzgodnionym             

z Zamawiającym, kontroli stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania 

budynku oraz instalacji i urządzeń, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 

ipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.), 

łącznie ze sporządzaniem protokołów z tych kontroli; 

4) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1134); 

5) przeprowadzanie, z udziałem Zamawiającego i w zakresie uzgodnionym             

z Zamawiającym, okresowych przeglądów technicznych instalacji, urządzeń    

i systemów, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem 

warunków udzielonej gwarancji na budynek, łącznie ze sporządzaniem 

protokołów z tych przeglądów; 

6) inne czynności wymienione w § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 

do ogłoszenia. 



3. Szczegółowy wykaz usług nadzoru dotyczących instalacji, urządzeń i systemów 

określa  załącznik  nr  1  do ogłoszenia – „Zakres  usługi  nadzoru  nad  stanem 

technicznym  instalacji,  urządzeń  i  systemów  eksploatowanych  w  budynku  

Instytutu  Podstaw  Informatyki  Polskiej Akademii Nauk  w  Warszawie przy      

ul. Jana Kazimierza 5”. 

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

        2 lata od podpisania umowy. 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w recepcji na parterze                 

w terminie do dnia 26.05.2015 r. godz. 13.00. 

2. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 26.05.2015 r. niezwłocznie  po godz. 

13.00 w siedzibie Zamawiającego w sali seminaryjnej nr 234 na II piętrze. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy uczestników 

przetargu, zwanych dalej także „Wykonawcami”, a także informacje dotyczące 

ceny ofert.   

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 zostaną zamieszczone na stronie 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Po zakończeniu jawnej sesji otwarcia ofert  Zamawiający przystąpi do badania 

zgodności ofert z warunkami przetargu. 

 

VI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

              Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty. 

               

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 600,00 zł, które powinno być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 34 1130 1017 

0020 1469 0420 0001 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr IPI-EA-14/2005”. 

1) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu 

środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 przed 

upływem terminu składania ofert. 



2) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z treści tych 

dokumentów powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą po wystąpieniu 

dowolnej okoliczności wymienionej w ust. 7. 

3) Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 należy złożyć         

w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5 razem            

z ofertą w recepcji na parterze przed upływem terminu składania ofert, a kopie 

tych dokumentów załączyć bezpośrednio do oferty. 

4. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie określonym w ust. 1 zostanie 

wykluczony z postępowania.  

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

                1)  posiadają uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  będących  

                      przedmiotem  zamówienia,  jeżeli  przepisy   prawa   nakładają   obowiązek   ich  

                      posiadania; 

                 2)  posiadają wiedzę i doświadczenie.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał,        

a  w  przypadku  świadczeń  okresowych lub  ciągłych  również  wykonuje,      

w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu składania ofert,         

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym  okresie,  co  

najmniej jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia, dotyczącą 

obsługi technicznej budynku  o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 

m², przy czym wartość tej usługi jest równa lub większa od kwoty 50 000,00 zł 

netto w skali jednego roku oraz wykażą, że usługa ta została wykonana lub jest 

wykonywana należycie.  Obowiązek udokumentowania należytego wykonania 

usługi dotyczy wszystkich usług wymienionych przez Wykonawcę w wykazie 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

3)   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do       

       wykonania zamówienia, w szczególności posiadającymi kwalifikacje niezbędne    

       do przeprowadzenia kontroli i przeglądów, o których mowa w części III ust. 2  

       pkt 1 i 3 ogłoszenia. 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe 



wykonanie zamówienia. 

2.  Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (na    

     zasadzie  „spełnia  /  nie  spełnia”)  na  podstawie  złożonych  przez  Wykonawców  

     oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części IX ogłoszenia. 

 

            3.  Zamawiający nie później niż 3 dni  przed  terminem  otwarcia  ofert  może  zmienić  

                 warunki przetargu  informując o tym na swojej stronie internetowej i – gdy uzna  to  

                 za wskazane – przedłużyć termin składania ofert. 

     

IX.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH    

               SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, Wykonawca 

powinien załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w przetargu określone w części 

VIII ogłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia; 

2) wypełniony wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

opisanego w części VIII ust. 1 pkt 2 ogłoszenia, w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat 

wykonania i zamawiających oraz wartości – według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do ogłoszenia. Do wykazu należy załączyć dokumenty 

potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, np. listy referencyjne. 

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                     

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być złożone w oryginale lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz                   

z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw 

albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w ust. 1 zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym  

przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 



wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający  

może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa            

w ust. 1. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA PRZETARGU              

Z   UCZESTNIKAMI PRZETARGU 

1. Organizator i uczestnicy przetargu mogą porozumiewać się ze sobą pisemnie lub 

drogą elektroniczną. W przypadku przekazania informacji drogą elektroniczną  

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania tą 

drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie domniemywał, że pismo wysłane przez 

Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało 

mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma. 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Waldemar Kuderski, tel. (+48) 22 38 00 509,Waldemar.Kuderski@ipipan.waw.pl 

              Jan Kasprzyk, tel. (+48) 22 38 00 520, Jan.Kasprzyk@ipipan.waw.pl 

              Krzysztof Jezierczuk,  tel. (+48) 22  38 00 514, Krzysztof.Jezierczuk@ ipipan.  

                waw.pl 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej             

i sporządzona w języku polskim. 

3. Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia 

wszystkich złożonych ofert. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania uczestnika przetargu i parafowana przez nią / przez nie na każdej 

stronie nie podpisanej; pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów. 

5. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

do organizatora przetargu z podaną nazwą i adresem uczestnika przetargu               

i opatrzonej nazwą zamówienia „Przetarg na usługę nadzoru nad stanem 

technicznym budynku Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii 



Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 oraz obsługę techniczną 

polegającą na drobnych bieżących naprawach eksploatowanych w tym 

budynku instalacji, urządzeń i systemów - IPI-EA-14/2005” i adnotacją „nie 

otwierać przed 26.05.2015 r. godz. 13:00”.  

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY. 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 70% 

2. Doświadczenie 30% 

 

2. Punkty za podane w ust. 1 kryteria będą przyznawane według następujących 

wzorów: 

Nr i nazwa 
kryterium 

                                               Wzór 

1. Cena  

 

          Liczba punktów = (CMIN / COF) x 70 

                                 gdzie: 

    - CMIN – najniższa cena spośród ofert  

                 niepodlegających odrzuceniu 

    - COF – cena podana w ocenianej ofercie 

2. Doświadczenie           Liczba punktów = (SOF / SMAX) x 30 

                                  gdzie: 

   - SOF – suma punktów przyznanych ocenianej ofercie za  

               więcej niż jedną usługę określoną w części VIII  

               ust. 1 pkt 2 ogłoszenia (1 pkt za każdą taką  

               usługę) 

    - SMAX – najwyższa spośród ofert niepodlegających  

            odrzuceniu suma punktów za więcej niż jedną 
usługę. 

 

3. Po dokonaniu oceny ofert przyznane każdej z nich punkty zostaną zsumowane 

dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za obydwa 

kryteria oceny będzie stanowić końcową ocenę danej oferty. 

4. Zamawiający dokona  oceny ofert nieodrzuconych. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 



 zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; 

 nie będzie spełniała warunków przetargu; 

 jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień lub któregokolwiek z dokumentów,             

o których mowa w części IX ust. 1 ogłoszenia w wyznaczonym terminie.   

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty o:  

 wyborze oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy 

pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty; 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne 

uzasadnienie; 

 

2. Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści informację o tym 

na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym          

w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający wymaga, aby umowa dotycząca realizacji zamówienia 

została zawarta według wzoru  stanowiącego  załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

4. W terminie wskazanym przez zamawiającego wykonawca podpisze 

umowę i przekaże do siedziby zamawiającego. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, o ile nie skorzysta            

z uprawnień, o których mowa w części XVI pkt 1 i 2. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 

wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniężnych; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 34 1130 1017 0020 1469 0420 0001. 



4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 

na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia    

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

XV. WARUNKI I WZÓR UMOWY  

1. Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana będzie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia.  

2. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy będą możliwe, gdy potrzeba wprowadzenia takich 

zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub będzie leżała w interesie zamawiającego i tylko za zgodą 

zamawiającego. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT będzie możliwa 

zmiana Umowy w zakresie stawki VAT i kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

3. Zmiany o charakterze formalnym, nie mające wpływu na warunki realizacji umowy (np. 

dot. adresu, numeru rachunku bankowego itp.) będą dokonywane w formie pisemnych 

zawiadomień. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania przetargu lub unieważnienia go w całości lub w części w każdym 

czasie bez podania przyczyn; 

2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty; 

3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, niezależnie od przypadku 

określonego w części VIII ust. 4 ogłoszenia; 

4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie 

postępowania; 

5) wyłącznej interpretacji treści ogłoszenia łącznie z załącznikami.  

2. Organizator  oraz  oferent  może  żądać  unieważnienia  zawartej  umowy, jeżeli  strona   tej  

    umowy, inny oferent  lub  osoba  działająca  w  porozumieniu  z  nimi  wpłynęła  na  wynik  

    przetargu w sposób sprzeczny z prawem  lub  dobrymi  obyczajami.  Jeżeli  umowa  została  

    zawarta na cudzy rachunek,  jej  unieważnienia  może  żądać  także  ten,  na  czyj  rachunek  

    umowa została zawarta, lub dający  zlecenie.  Uprawnienie  powyższe  wygasa  z  upływem  

    miesiąca    od   dnia,   w   którym   uprawniony   dowiedział   się   o   istnieniu    przyczyny  

    unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. 
 

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 



1.  Zakres  usługi  nadzoru  nad  stanem  technicznym   instalacji,   urządzeń   i   systemów   

     eksploatowanych w budynku Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej  Akademii  Nauk 

     w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 

2.  Wzór oferty 

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu 

4.  Wykaz wykonanych usług 

      5.  Wzór umowy 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

Zakres usługi nadzoru nad stanem technicznym instalacji, urządzeń i systemów 

eksploatowanych w budynku Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk        

w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 

 

1. Instalacja wod-kan. i hydrantowa, przyłącza i sieci wod-kan:  przeglądy zaworów 

regulacyjnych, sprawdzenie szczelności połączeń, czyszczenie filtrów , sprawdzenie zaworów 

zwrotnych, sprawdzenie stanu izolacji, czyszczenie studni schładzającej, przegląd stanu klap 

zwrotnych w piwnicy, sprawdzenie drożności instalacji, sprawdzenie poprawności działania 

zestawu hydroforowego i instalacji hydrantowej, sprawdzenie poprawności działania  filtrów 

sprawdzenie poprawności działania separatora. Bieżący przegląd konserwacyjny  powinien 

być wykonywany raz w miesiącu, instalacja hydrantowa, separator co trzy miesiące. 

 

2. Instalacja węzła cieplnego, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego:  
sprawdzenie szczelności połączeń kołnierzowych, sprawdzenie poprawności działania 

zaworów bezpieczeństwa, liczników ciepła i wodomierzy, układu zmiękczania wody, 

sprawdzenie połączeń spawanych i połączeń gwintowanych, drożności i szczelności 

odwodnień liniowych oraz stanu kratek AC, wymiana uszczelek, filtrów, innych elementów 

wyposażenia stosownie do zaleceń z przeglądu budynku. Przegląd konserwacyjny raz             

w miesiącu. 

 

3. Instalacja chłodnicza wody lodowej i maszynownia: sprawdzenie działania pomp 

instalacji glikolowej i wody lodowej, agregatu wody lodowej, odpowietrzenia instalacji 

wodnej i glikolowej, stanu zaworów, działania wodomierza, zgłoszenie naczyń przeponowych 

i zaworów bezpieczeństwa do Urzędu Dozoru Technicznego, czyszczenie filtrów siatkowych 

i odmulacza, sprawdzenie połączeń spawanych i połączeń gwintowanych, zaworów 

zwrotnych, stanu izolacji, wymiana uszczelek i filtrów siatkowych oraz uzupełnienie soli do 

zmiękczacza .Przegląd konserwacyjny raz w miesiącu, czyszczenie lameli w agregacie, 

uzupełnienie soli w zmiękczaczu co trzy miesiące. 

 

4. Instalacja VRF: kontrola poprawności działania wentylatorów jednostek wewnętrznych, 

wizualna kontrola ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych urządzeń, ewentualnych hałasów     

i zapachów wydobywających się  z urządzeń, kontrola poprawności działania funkcji 

chłodzenia/grzania urządzeń, ewentualnych wycieków z instalacji odprowadzenia skroplin, 

stanu filtrów powietrza urządzeń wewnętrznych, kontrola stanu czystości agregatów 

zewnętrzny Przegląd konserwacyjny raz w miesiącu. / czyszczenie filtrów  co 6 m-cy / 



 

5.  Instalacja wentylacji i klimatyzacji:  

 

a/ Centrale wentylacyjne: kontrola działania wentylatorów, stanu alarmu filtrów powietrza, 

sprawdzenie stanu pracy urządzeń, sprawdzenie stanu napięcia pasków klinowych, 

sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, uziemienia i zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

wymiana filtrów  2 razy w roku. Przegląd konserwacyjny raz w miesiącu.  

b/ Nawilżacze parowe:  kontrola instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności             

i uszkodzeń, drożności spustu wody i kondensatu, instalacji elektrycznej (poluzowane kable, 

uszkodzenia izolacji itp.), nawilżacza pod kątem ewentualnych uszkodzeń, pomiar prądu 

pobieranego przez nawilżacz i jego elektrody, test fabryczny nawilżacza wg wytycznych 

producenta Przegląd konserwacyjny raz w miesiącu, / czyszczenie z kamienia i kondensatu co 

6 m-cy /. 

c/  Klimakonwektory kanałowe:  Przegląd konserwacyjny raz miesiącu / czyszczenie filtrów 

co 6 m-cy /. 

d/ Kanały wentylacyjne, tłumiki, przepustnice, kratki wywiewne, nawiewniki wirowe, 

kontrola stanu połączeń , szczelności i izolacji kanałów wentylacyjnych oraz czystości 

kanałów wentylacyjnych. Przegląd konserwacyjny oraz czyszczenie co 6 m-cy. 

e/  Wentylatory dachowe:  co  najmniej dwa przeglądy techniczne w roku 

 f/ Nagrzewnice elektryczne - sprawdzenie stanu pracy urządzeń oraz stanu połączeń 

elektrycznych, uziemienia i zabezpieczeń przeciwpożarowych Przegląd konserwacyjny co 6 

m-cy . 

 

6.  Instalacja dozoru telewizyjnego CCTV: sprawdzenie szczelności obudów kamer i 

głowic obrotowych, kontrola zasilania i sygnałów transmisji obrazu (połączeń 

mechanicznych: wtyki, gniazda), sprawdzenie parametrów obrazu (kontrast jasność, 

nasycenie itp.), sprawdzenie działania 16 - kanałowego multipleksera, regulacja i dostrojenie 

zapisu sygnału (jeżeli to konieczne) Przegląd konserwacyjny raz miesiącu / czyszczenie 

kamer zewnętrznych co 6 m-cy./ 

 

7. Instalacja włamania i napadu oraz kontroli dostępu: kontrola pracy i połączeń 

elektrycznych modułów sterujących i urządzeń monitorujących, stanu akumulatorów zasilania 

buforowego, sprawdzenie wizualizacji systemu alarmu włamaniowego w systemie BMS, 

kontrola urządzeń pod względem mechanicznym, kontrola pracy i połączeń elektrycznych 

modułów sterujących i czytników kart zbliżeniowych. Przegląd konserwacyjny raz w 

miesiącu. 

 

8. Komputerowy system nadzoru i wizualizacji BMS:  sprawdzenie jednostek centralnych 

(komputery oraz koncentratory NCU), oczyszczenie obudowy , napędów , filtra powietrza. 

Przegląd konserwacyjny raz w roku. 

 

9. Układ automatyki sterowania i regulacji ATC-HVAC) wraz z szafami zasilająco-

sterowniczymi: kontrola poprawności działania urządzeń: siłowniki przepustnice i zawory 

regulacyjne, sygnalizatory różnicy ciśnień (presostaty filtrów i wentylatorów) przetworniki 

temperatury, ciśnienia i wilgotności (pokojowe, kanałowe, zanurzeniowe, zewnętrzne, etc.), 

szafy zasilające – sterownicze pod względem elektrycznym i elektronicznym. Przegląd 

konserwacyjny co 6 m-cy.  

 



10. Instalacja wideo domofonowa: sprawdzenie stanu zamocowania, osadzania urządzeń, 

sprawdzenie jakości przesyłanego dźwięku i obrazu, sprawdzenie wywołań dla każdego 

urządzenia. Przegląd raz w roku. 

 

11. Instalacja elektryczna: inspekcje instalacji elektrycznej dla utrzymania w należytym 

stanie technicznym, konserwacja rozdzielnic elektrycznych, baterii kondensatorów i 

dławików kompensacyjnych, sprawdzić stan przewodów uziemiających i wyrównawczych 

oraz innych części przewodzących obcych z głównymi urządzeniami uziemiającymi, 

dokręcenie śrub na złączach uziemiających i wyrównawczych wraz z ich zabezpieczeniem 

przed korozją, sprawdzić stan widocznych odcinków przewodów zasilających, sprawdzić stan 

listew instalacyjnych, pokryw, korytek, puszek instalacyjnych sprawdzić stan gotowości 

opraw awaryjnych (wymagana autoryzacja producenta systemu monitorowania opraw 

awaryjnych), sprawdzić stan elementów instalacji piorunochronnej zainstalowanych na 

obiekcie, a także elementów  konstrukcyjnych obiektu narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania. 

Sprawdzenie poprawności działania zasilaczy UPS wraz z systemem baterii Przegląd 

konserwacyjny co 6 m-cy. 

 

12. Drzwi przesuwne:  sprawdzenie czujników ruchu, sprawdzenie skrzydeł drzwi i szyny, 

obudowy napędu .Przegląd konserwacyjny co 6 m-cy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 
......................................, dnia ........................... roku 

 (miejscowość)                                     (data) 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy przetargu na:  

 

usługę nadzoru nad stanem technicznym budynku Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 oraz obsługę techniczną polegającą 

na drobnych bieżących naprawach eksploatowanych w tym budynku instalacji, urządzeń          

i systemów – nr IPI-EA-14/2005 

 

Oferta 

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ / PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ                             

         O ZAMÓWIENIE  

 

 Nazwa Adres 

1   

2   

3   

...   
 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Imię i 

Nazwisko 

 

Instytucja  

Adres  

Telefon  

e-mail  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



III. TREŚĆ OFERTY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. w ciągu 

dwóch lat od podpisania umowy, za cenę netto ……………………………..zł plus 

podatek VAT …..% w kwocie ………………zł, tj. łącznie (cena brutto) 

……………………….. zł 

 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

 

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 

 

4. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany       

i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według 

tego wzoru, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

 

Lp. Zakres prac  

1.  

2.  

...  

 

6. Oferta zawiera łącznie …………………… ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 

 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 

3) odpis z rejestru / ewidencji … 

 

(należy wyliczyć wszystkie załączniki) 

 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

             Wykonawca: 

 
 
  
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w przetargu na usługę nadzoru nad stanem technicznym budynku Instytutu 

Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 oraz 

obsługę techniczną polegającą na drobnych bieżących naprawach eksploatowanych w tym 

budynku instalacji, urządzeń i systemów (nr IPI-EA-14/2015), ja / my niżej podpisany / 

podpisani
1
, działając w imieniu i na rzecz: 

 

     

                                     pełna nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 

 

oświadczam / y, że spełniam / y warunki dotyczące: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich uprawnień; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają kwalifikacje, o których mowa w części III ust. 2 pkt 3 i 5 ogłoszenia.  

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

.........................., dnia .................... ................................................................... 

       Miejscowość   Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy
2 

 

 

1  
Niepotrzebne skreślić 

2
 Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG 

Składając  ofertę  w  przetargu  na  usługę  nadzoru  nad  stanem  technicznym  budynku  oraz 

obsługę techniczną polegającą na drobnych bieżących naprawach eksploatowanych w tym 

budynku instalacji, urządzeń i systemów - nr IPI-EA-14/2015 

ja/my niżej podpisany/podpisani,
 
działając w imieniu i na rzecz: 

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

                                   pełna nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 

 

oświadczam/y
1
, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy
 
lub

 

wykonujemy następujące zamówienia na usługi spełniające wymagania określone w części 

VIII ust. 1 pkt 2 ogłoszenia:  

 

Lp 

 

Pełna nazwa 

oraz adres 

zamawiającego 

 

Przedmiot usługi z podaniem 

powierzchni użytkowej obiektu w m
2
 

Termin 

wykonania lub 

wykonywania 

usługi 

Wartość usługi 

     

     

Uwaga! Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

1 
niepotrzebne skreślić 

Miejsce i data  

 

 

______________________________________________________________________________ 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ów na podstawie 

właściwego rejestru lub pełnomocnictwa). 

 
 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

 

 

UMOWA IPI-EA-…../2015 

 

zawarta w dniu ……………... r. w Warszawie  

 

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

 

Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą 01-248 Warszawa,            

ul. Jana Kazimierza 5, reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a:  

…………………………………………………………………………………………………

…..  

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanych dalej „Stronami”. 

 

§ 1 

 

Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu  

na podstawie art. 70
1 

i art. 70
3
 –. 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.  

Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 
 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy  jest  usługa nadzoru nad stanem technicznym budynku Instytutu   

    Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza    

    oraz obsługa techniczna polegająca na drobnych bieżących naprawach eksploatowanych     

    w tym budynku instalacji, urządzeń i systemów, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy        

    z dnia  ……….. , która stanowi załącznik Nr 1 do Umowy.  

 

 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

 

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem  



jego instalacji, urządzeń i systemów; 

2) obsługę techniczną polegająca na wykonywaniu drobnych bieżących napraw 

instalacji, urządzeń i systemów;  

3) przeprowadzanie, z udziałem Zamawiającego i w zakresie uzgodnionym   

z Zamawiającym, kontroli stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania  

                        budynku oraz  instalacji i urządzeń, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7  

                        lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),  

                        łącznie ze sporządzaniem protokołów z tych kontroli;  

4) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1134); 

5) przeprowadzanie, z udziałem Zamawiającego i w zakresie uzgodnionym   

z Zamawiającym, okresowych przeglądów technicznych instalacji i systemów,  

                        zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem warunków  

                        udzielonej gwarancji na budynek, łącznie ze sporządzaniem protokołów z tych  

                        przeglądów; 

 

6) czynności wymienione w § 6 ust. 1. 

 

3.  Szczegółowy wykaz usług nadzoru dotyczących instalacji, urządzeń i systemów określa   

      załącznik Nr 2 do Umowy pt. „Zakres usługi nadzoru nad stanem technicznym instalacji,  

      urządzeń i systemów eksploatowanych w budynku Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej  

      Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5.  

 

§ 3 

 

Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat  tj. do dnia ……. 2017 r. 

 

§ 4 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) Ze strony Zamawiającego:  

…………………………………………………………..…..  

tel. ………………………… 

e-mail: ………………………….. 

2) Ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………..………….. 

tel. ………………………… 

e-mail: ………………………….. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie 

odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga zmian treści niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby, którym powierzy wykonywanie poszczególnych zadań  



    posiadają   niezbędne   umiejętności   i   wymagane    uprawnienia    a    w    szczególności      

    kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli i przeglądów, o których mowa w § 2  

    ust. 2 pkt 3 i 5. 

 

2. Za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca może przy wykonywaniu Umowy posłużyć  

    się    podwykonawcami,    za    których    działania    lub     zaniechania     będzie     ponosił  

    odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 

 

§ 6 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dołożenia starań, aby wszystkie powierzone jego pieczy instalacje, urządzenia  

i systemy działały sprawnie; 

2) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu awarii i wszelkich innych 

nieprawidłowości w pracy instalacji, urządzeń i systemów, a w przypadku, 

gdyby ich usunięcie przekraczało jego możliwości, niezwłocznego 

przedstawienia Zamawiającemu propozycji powierzenia tego innemu 

wykonawcy;  

3) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu okoliczności dających podstawę do 

skorzystania z uprawnień gwarancyjnych i występowanie w tych przypadkach    

w imieniu Zamawiającego do gwaranta; 

4) zapewnienia możliwości telefonicznego kontaktu z nim w ciągu całej doby, 

także w dniach wolnych od pracy; 

5) wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia systematycznej cotygodniowej obecności 

swojego przedstawiciela lub przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego i kontaktu       

z jego Działem Administracyjnym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym             

w godzinach 9-16 a w razie awarii i w innych przypadkach nie cierpiących  zwłoki 

zapewnienia obecności swoich przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego 

niezwłocznie, w ciągu całej doby, także w dniach wolnych od pracy. 

 

§ 7 

 

1.  Zamawiający umożliwi osobom pracującym w imieniu i  na  zlecenie  Wykonawcy  dostęp  

     do  budynku,  o  którym  mowa  w  §  2  ust. 1  i  na  teren   nieruchomości   przy   ul.  Jana   

     Kazimierza 5 w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy. 

2.  Wykonawca dostarczy w ciągu 7 dni od podpisania Umowy  listę  osób,  które   będą  mieć  

     prawo  dostępu,  o  którym  mowa  w   ust.   1   w   związku   z   wykonywaniem   Umowy.                 

     W sytuacjach awaryjnych Wykonawca może skierować do siedziby Zamawiającego osoby  

     spoza tej listy.   

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy znajdującą się w jego posiadaniu dokumentację  

     niezbędną do prawidłowego wykonywania Umowy.              



  

 

§ 8 

 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4, wynosi …….. zł 

(słownie złotych: ……..).  

2. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 

………………………… zł (słownie: ……………………………………………………) 

brutto, wynikające z podzielenia ceny z oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do 

umowy przez liczbę miesięcy w przewidywanym okresie obowiązywania Umowy (24). 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT do 10-tego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego za miesiąc poprzedni. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie  14 dni od daty jej przyjęcia 

przez Zamawiającego.   

5. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania 

Umowy przez osobę wymienioną w § 4 ust. 1 pkt 1. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania Umowy z wyjątkiem 

kosztów materiałowych drobnych bieżących napraw, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1. 

 

§ 9 

 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości  10  %  ceny 

ofertowej, tj. ……. zł w formie ………..Dowód wniesienia zabezpieczenia stanowi  załącznik 

Nr 3 do Umowy 

 

§ 10 

    

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy w danym 

miesiącu kalendarzowym, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną            

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną                   

w wysokości 10 %  jego wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych                    

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

1. Istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy będą możliwe, gdy potrzeba wprowadzenia takich zmian 



będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub będzie leżała w interesie Zamawiającego i tylko za zgodą Zamawiającego.      

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT będzie możliwa zmiana Umowy          

w zakresie stawki VAT i kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

2. Zmiany o charakterze formalnym, nie mające wpływu na warunki realizacji umowy (np. 

dotyczące adresu) będą dokonywane w formie pisemnych zawiadomień. 

3. Strona   może   wypowiedzieć   Umowę   z    zachowaniem    jednomiesięcznego  okresu 

wypowiedzenia   obejmującego   pełny   miesiąc    kalendarzowy.  W takim wypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 ulegnie ograniczeniu do końca 

okresu obowiązywania Umowy, przy czym wynagrodzenie za  miesiąc obejmujący okres 

wypowiedzenia zostanie wypłacone na dotychczasowych zasadach, zgodnie z § 8 ust. 2.   

 

5. Zmiana i wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod  rygorem nieważności.  

§ 12 

 

Strony zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie dokumentów i informacji 

uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy i kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

§ 16 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

 

 

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……. 2015 r. 

Załącznik Nr 2 – Zakres   usługi   nadzoru   nad   stanem   technicznym    instalacji,   urządzeń   

                           i  systemów  eksploatowanych  w  budynku  Instytutu  Podstaw   Informatyki  

                           PAN Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 

Załącznik Nr 3 – Dowód wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania  

                           Umowy 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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