POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W KÓRNIKU
62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
tel. (061) 817-01-55; fax. (061) 817-01-71
www.szkolkikornickie.pl , e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl

Kórnik, 24.08.2018r.
Nr sprawy 14/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku zwany dalej Zamawiającym
zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.
1579) dotyczącej zbudowania zbiornika wodnego zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu
zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie urządzenia wodnego – nie przepływowego ziemnego zbiornika wodnego
o charakterystyce:
1. Lokalizacja - działka o nr ewid. 313/2, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik
2. Powierzchnia – 1 539,86 m2
3. Powierzchnia dna – 864,00 m2
4. Głębokość – 2,90 m
5. Nachylenie skarp – 1 : 1,5
6. Całkowita objętość – 3 410,60 m3
Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie odpowiedniego parku maszynowego,
który będzie zaangażowany do realizacji usługi.
Termin realizacji – do 31.12.2019r..
Termin związania oferty – 30 dni.
Kryteria oceny oferty: cena – 100%.
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia na części zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w innej walucie niż PLN.
Oferty wg wzoru stanowiącego zał. nr 1. powinny zawierać proponowaną cenę na wszystkie
elementy zamówienia ujęte w opisie.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia razem z ofertą:
1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt.
1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 przywołanej powyżej ustawy (załącznik nr 3) na podstawie
art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych
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2. wypis z odpowiedniego rejestru o działalności gospodarczej potwierdzony za zgodność
z oryginałem.
Cenę za wykonanie usługi Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji usługi.
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisze z Zamawiającym umowę (wzór
umowy stanowi załącznika nr 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
„Budowa zbiornika wodnego
dla PAN Zakładu Doświadczalnego w Kórniku”
Nie otwierać przed 03 września 2018 r. godz. 1100
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Polska Akademia Nauk Zakład
Doświadczalny w Kórniku ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik, w terminie do 03 września 2018r.
do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi: w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik, w dniu 03 września 2018r. o godzinie 11.00. Wszelkie zmiany
terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają
od Wykonawcy aktualizacji zapisów.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Mariusz Wójkiewicz
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.
Korespondencja, która wpłynie do zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie
potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.

Zatwierdzam
Dyrektor Zakładu
mgr Seweryn Waligóra
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY:
Nr 1 formularz oferty,
Nr 2 wzór umowy
Nr 3 formularz oświadczenia
Nr 4 Klauzula RODO

Zatwierdzam
Dyrektor Zakładu
mgr Seweryn Waligóra

Kórnik, 24 sierpnia 2018 r.
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Załącznik nr 1
Formularz oferty
Nazwa oferenta:
Adres:
E-mail:
Telefon kontaktowy:

Przedstawiam swoją ofertę dotyczącą ogłoszenia o zamówieniu na usługę zbudowania
zbiornika wodnego dla PAN Zakładu Doświadczalnego w Kórniku.
Podejmuję się wykonać prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
za kwotę ………………………zł netto tj. ……………………………….…. zł. brutto

Oświadczam, że posiadam w odpowiedni park maszynowy, który będzie jednocześnie
zaangażowany do realizacji usługi.

Data:
Podpis oferenta
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Załącznik nr 2

Umowa - „projekt”na budowę zbiornika wodnego
Zawarta w dniu ...........................w Kórniku zgodnie w przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz zapisami zapytania ofertwego i złożonej oferty, pomiędzy:
Polska Akademia Nauk w Warszawie przy Placu Defilad 1 reprezentowaną przez
Prezesa prof. Jerzego Duszyńskiego w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa
działa mgr Seweryn Waligóra – Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku, ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
NIP 525-15-75-083
REGON 000325713-00023,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
NIP ……………………………………………………………………………………………...
REGON …………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” wyłonionym na podstawie zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego (protokół z dnia ........................) zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.)zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wybudowanie zbiornika wodnego dla PAN Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku, ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik.
§2
1. W razie niespełnienia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzega
sobie prawo roszczeń do naprawy niezgodnych elementów budowy na koszt Wykonawcy.
3. Jeżeli Zamawiający nie wniesie w przeciągu 7 dni od daty dostawy pisemnych zastrzeżeń
do Wykonawcy, uznaje się, że zamówienie spełnia wymogi jakościowe.
§3
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
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§4
1.Strony ustalają, że łączna wartość zamówienia brutto nie może przekroczyć kwoty ustalonej
w wyniku postępowania przetargowego:
tj. …………………………… PLN (słownie złotych:…...…………………………...…….…)
§5
1. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie następowało w częściach wg zakresu
zaawansowania prac, na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego. Podstawą płatności są faktury VAT wystawione przez
Wykonawcę.
2. Za dzień zapłaty strony przyjmują wydanie dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca naliczać będzie odsetki
za zwłokę określone w art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2184).
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto danej
partii za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 .
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej naliczonej zgodnie
z ust. a) z faktury.
4. W przypadku, gdyby szkoda z tego tytułu przewyższała wartość kary umownej,
to Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
§7
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
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2) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie dostarcza go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności tej zmiany.
2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej
umowy jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, z których
jeden otrzymuje Zamawiający, i jeden Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………...............................

……..………………………
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Załącznik nr 3

……………………………………………………………………..
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 oraz
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że /spełniamy – nie spełniamy/*
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w ten sposób, że:
/Posiadamy – nie posiadamy/* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności;
/Posiadamy – nie posiadamy/* niezbędną wiedzę i doświadczenie
/Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie zapewniającej/*
wykonanie zamówienia;
oraz jednocześnie, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, oświadczam, że:
/Nie podlegamy – podlegamy/* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
………………………………………………………
(Miejsce i data)
....................................................................................
Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej)
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy, składania oświadczeń w jego imieniu
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Zakład
Doświadczalny w Kórniku, ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 14/2018;
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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6.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7.Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
−
8.Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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