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Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców  

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela 

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 

00-322 Warszawa 

NIP: 5251573397 

REGON: 040013164 

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasad gwarantujących 

zachowanie równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

PzP. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1)  Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja starych źródeł światła i opraw oświetleniowych oraz 

zakup, dostawa i montaż nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych wraz z ich relokacją 

w pomieszczeniach w budynkach A i B A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. 

Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: „Poprawa efektywności Energetycznej 

i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Dewajtis 3”, który został wybrany do dofinansowania 

w formie dotacji, w ramach podpisanej Umowy dotacji, zmienionej aneksem z dnia 18.11.2020r. 

2) Przedmiot określony wg Wspólnego Słownika Zamówień kodami 31524000-5, 45316000-5. 

3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2022r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

• Posiadanie dobrej sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu 

zamówienia: 

 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty finansowe potwierdzające 

posiadanie przychodów za jeden z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych na poziomie nie 

mniejszym niż 1 000 000,00 zł oraz dodatniego wyniku finansowego prowadzonej działalności. 

 

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, opisany powyżej warunek „dobrej sytuacji 

finansowej” musi być spełniony i udokumentowany przez każdego uczestnika konsorcjum osobno. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału 

w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez 

Wykonawcę potwierdzeń w tym zakresie. 

 

• Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

 

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 

postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia w tym zakresie. 

 

 

• Brak powiązania kapitałowego lub osobowego: Zamawiający wyklucza możliwość 

złożenia oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

a Wykonawcą polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału 

w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia. Z treści oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku 

jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. 

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie 

za odrzuconą. Zamawiający nie będzie wzywać Wykonawców do uzupełnienia dokumentów, 

przedkładanych w ramach wykazania spełnienia warunków dopuszczających udział w postępowaniu (co 

najwyżej do wyjaśnienia informacji w nich podanych). 

 

W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 5 

lub w przypadku załączenia ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi 

w zapytaniu ofertowym, oferta wniesiona z takimi wadami będzie odrzucona. 

 

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania 

dobrej sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przystępujący do 

postępowania zobowiązany jest złożyć rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy. Dokument musi być 

podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy. 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego powiązania 

kapitałowego lub osobowego, Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym na formularzu zgodnym ze 

wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną(e) 

do reprezentacji Wykonawcy. 

 

6a. PODWYKONAWCY 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 

Zamawiający od Wykonawcy wymaga złożenia wykazu podwykonawców z określeniem, jaką część zamówienia 

będzie wykonywać podwykonawca. 

 

7. WADIUM 
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1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

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

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych. 

3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Wyższego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela : 

49 1600 1462 1020 3721 0000 0005  

z dopiskiem: wadium do zapytania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków WMSD 

w Warszawie. 

5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu 

składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na 

wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do 

oferty. 

6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Wyższym Metropolitarnym 

Seminarium Duchownym Warszawa ul. Dewajtis 3, Budynek A, w godz. od 9.00 do15.00 do terminu 

składania ofert. Kopię zaleca się dołączyć do oferty. 

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli 

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

15. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy. 

 

8. KRYTERIA WYBORU 

 

a) Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w postępowaniu określone 

w pkt. 5. 

b) Kryteria wyboru ofert i ich waga: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami: 

 

KRYTERIUM CENA: 

 

Cena łączna brutto - 90 pkt. 

 

Sposób oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o kryterium CENA, z zastosowaniem poniższego 

wzoru oraz poniższych zasad (gdzie C - ilość punktów oferty badanej w rozpatrywanym kryterium): 

     najniższa oferowana cena łączna brutto 

C =  -------------------------------------------------- x 90 pkt. 

          cena łączna brutto oferty badanej 

Oferta w kryterium CENA może uzyskać maksymalnie 90 punktów. 

Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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KRYTERIUM OKRES GWARANCJI: 

 

Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia  – 10 pkt. 

 

Sposób oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o kryterium OKRES GWARANCJI, 

z zastosowaniem poniższych zasad: 

- dla Wykonawcy, który przedstawił najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 10 pkt.; 

- dla wszystkich pozostałych Wykonawców - 0 pkt. 

Oferta w kryterium OKRES GWARANCJI może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w kryterium CENA i OKRES GWARANCJI uzyska największą 

liczbę punktów, ze wszystkich ofert, które spełnią warunki dopuszczające udział w postępowaniu określone w pkt. 

5. Z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowa, której wzór zawarty jest 

w Rozdziale V niniejszej SIWZ. 

 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1.Wymagania podstawowe: 

 

a) Oferta powinna być sporządzona na druku FORMULARZ OFERTOWY, którego wzór zawarty jest 

w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. 

b) Oferent może przedstawić w ofercie inne źródła światła LED i oprawy oświetleniowe potrzebne do 

wykonania montażu niż zaproponowane przez Zamawiającego w Zestawieniu wymiany oświetlenia pod 

warunkiem, że zapewniają one porównywalne parametry techniczne i eksploatacyjne. 

c) Oferent powinien załączyć do oferty, przygotowany na podstawie załączonego do SIWZ Zestawienia 

opraw i źródeł światła LED kosztorys szczegółowy wykonania przedmiotu zamówienia. 

d) Oferent powinien załączyć do oferty Harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym uwzględni, zarówno 

terminy wykonywania poszczególnych etapów prac, jak i harmonogram płatności dla realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji załączonego do oferty 

harmonogramu rzeczowo- finansowego w dalszym toku postępowania 

e) Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej. 

f) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. 

g) Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 

Zapytania Ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami,  a w szczególności oferta 

musi zawierać wszystkie informacje i dane, o których mowa w pkt. 5 zapytania ofertowego. 

h) Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia. 

i) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

j) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej 

niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty 

wariantowe), a także nie wypełnienie specyfikacji w zakresie wskazanym we wzorze formularza 

ofertowego - spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

k) W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm do oferty należy załączyć umowę konsorcjum 

wskazującą lidera konsorcjum i podział obowiązków konsorcjantów przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

2.Cena. 

 

Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz brutto. 

Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. 

 

3.Tryb udzielania wyjaśnień do oferty. 

 

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do 

Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego na adres e-mail: 

biuro@dobremiejsce.eu. Zamawiający niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 2 dni udzieli wyjaśnień oraz 

dodatkowo zamieści je wraz z pytaniem, bez ujawniania danych pytającego na stronie internetowej:  

https://wmsd.waw.pl/. 

mailto:biuro@dobremiejsce.eu
https://wmsd.waw.pl/
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4.Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę 

(wskazane by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

  

Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio: 

- Osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem 

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym; 

- Pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którzy posiadają Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty. 

 

10.  TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu 31.03.2022 r. o godz. 15:00 

Ofertę należy elektronicznie na adres e-mail: biuro@dobremiejsce.eu. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

11. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

a) Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej: https://wmsd.waw.pl/ 

b) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej:  

https://wmsd.waw.pl/ 

c) Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

12. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail: biuro@dobremiejsce.eu. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

a) Niniejsze postępowanie na wybór Wykonawcy Zamawiający może unieważnić w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

b) Unieważnienie postępowania nie stanowi  dla Oferenta podstawy do żądania od Zamawiającego zwrotu 

jakichkolwiek kosztów przygotowania złożonej oferty, która jest sporządzana na ryzyko Oferenta. 

c) Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 

Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych ustawą. 

 

 

 

Warszawa, 23.03.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:biuro@dobremiejsce.eu
https://wmsd.waw.pl/
https://wmsd.waw.pl/
mailto:biuro@dobremiejsce.eu.
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Rozdział II Określenie przedmiotu zamówienia 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych 

w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie 

w ramach projektu pt.: „Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Dewajtis 3”, 

który został wybrany do dofinansowania w formie dotacji, w ramach podpisanej Umowy dotacji, zmienionej 

aneksem z dnia 18.11.2020r. 

 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia 

 

1. Demontaż i utylizacja starych źródeł światła i opraw oświetleniowych, wskazanych przez 

Zamawiającego; 

2. Dostawa nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych zgodnie ze specyfikacją przedmiotu 

zamówienia; 

3. Montaż nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych wraz z ich ewentualną relokacją w 

pomieszczeniach w budynkach A i B; 

4. Sprawdzenie ilościowe i jakościowe montażu oraz prawidłowości działania zamontowanych źródeł 

światła LED i opraw oświetleniowych. 

 

 

Powyższy szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ Zestawieniem opraw 

i źródeł światła LED. 

 

 

Uwaga! 
 

Przed złożeniem oferty na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do umówienia i odbycia 

wizji lokalnej na obiekcie, celem wskazania przez Zamawiającego zakresu planowanej wymiany oświetlenia 

na oświetlenie energooszczędne LED oraz wskazania miejsc wymiany opraw oświetleniowych wraz ze 

źródłami światła oraz miejsc dostosowania posiadanych przez Zamawiającego opraw do zainstalowania 

źródeł światła LED oraz wymiany posiadanych źródeł światła. 
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Rozdział III  

1. Oświadczenia 

2. Wykaz wykonanych usług  

3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia  
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                                       ................................................ 
Miejscowość i data 

 

.................................................. 
  Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby wskazane jako wykonawcy zamówienia 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany ………………. reprezentujący firmę ……………………. oświadczam, że , że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ........................................................... 
                                                                         podpis upoważnionego 

                         przedstawiciela 
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                                       ................................................ 
Miejscowość i data 

 

.................................................. 
  Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań z Zamawiającym 

 

 

Ja niżej podpisany ………………. reprezentujący firmę ……………..  oświadczam, że z Zamawiającym, który 

upublicznił Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych 

w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 

przez zamieszczenie na stronie internetowej https://wmsd.waw.pl/ w dniu 23.03.2022 r., nie jestem powiązany 

osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez NFOŚiGW;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

               ........................................................... 
                                                                         podpis upoważnionego 

                         przedstawiciela 

 

 

  

https://wmsd.waw.pl/
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Rozdział IV Formularz ofertowy  
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L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Adres(y) Wykonawcy(ów), 

nr telefonu i faxu  

oraz adres e-mail 

  

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela 

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 

00-322 Warszawa 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

 

Zakup, dostawa i montaż nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych w budynkach A i B Wyższego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: 

„Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków 

Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Dewajtis 3” 

 

składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

łącznie za cenę netto: ………………………………………………………………………………………….. zł 

słownie: ............................................................................................................................. ....................................... 

łącznie za cenę brutto* : ..................................................................................................................................... zł, 

słownie: .................................................................................................................... ................................................. 

(*  cena  obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT )  

 

2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:  do 31.05.2022r. 

3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia  na okres ……… miesięcy od daty  odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia,  

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od daty wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

8. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia  

 lub dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 233 k.k.). 

10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) Kosztorys wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  _________________________________ 
                   podpis upoważnionego przedstawiciela 

miejscowość, dnia __________________________  
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Rozdział V Projekt umowy 
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UMOWA NR …… /WMSED/…/2021 

 

W dniu ……………………… 2021 r. w Warszawie 

pomiędzy Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Św. Jana Chrzciciela z siedzibą w 00-322 

Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 reprezentowaną przez: Ks. Pawła Walkiewicza - działającego na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 01 lipca 2019 roku 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………… 

NIP …………………………, REGON ………………………… 

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………………… 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie porównania ofert z zachowaniem zasad 

gwarantujących zachowanie równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy PzP, w ramach projektu pt.: „Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w 

Warszawie przy ul. Dewajtis 3”, który w ramach złożonego wniosku do NFOŚiGW o nr 707/2016 został wybrany 

do dofinansowania w formie dotacji, w ramach podpisanej Umowy nr 91/2019/Wn07/OA-tr-ku/D (Umowa 

dotacji), zmienioną aneksem z 18.11.2020r. - została zawarta umowa (Umowa) o następującej treści:  

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest demontaż i utylizacja starych źródeł światła i opraw oświetleniowych oraz 

zakup, dostawa i montaż nowych źródeł światła LED i opraw oświetleniowych wraz z ich relokacją w 

pomieszczeniach w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana 

Chrzciciela w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 (dalej „Przedmiot Umowy”). 

2. Wykonawca dostarczy, zamontuje i sprawdzi prawidłowość działania elementów objętych Przedmiotem 

Umowy. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz jej integralną 

część. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, bazą i środkami oraz doświadczeniem do 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze sztuką montażu i uruchomienia tego 

typu urządzeń. 

6. Osoby wykonujące Przedmiot Umowy w imieniu Wykonawcy powinny posiadać ważne uprawnienia 

kwalifikacyjne do wykonywania prac  kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i 

instalacji elektroenergetycznych. 

7. Wykonawca winien utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez okres od dnia 

podpisania umowy do daty protokołu końcowego Przedmiotu Umowy  i winno ono opiewać na kwotę co 

najmniej 500 000 zł. Zawarcie przez Wykonawcę powyższego ubezpieczenia nie zmniejsza jego 

odpowiedzialności względem Zamawiającego oraz osób trzecich. Kopia umowy ubezpieczenia stanowi 

Załącznik nr 3.  

 

§2 

1. Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 31.05.2022 r. 

2. Termin wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostanie ustalony uprzednio z Zamawiającym 

w formie co najmniej dokumentowej i z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Datą wykonania Umowy jest data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo-

odbiorczego Przedmiotu Umowy. Podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z tytułu wad i usterek w dostarczonym Przedmiocie Umowy. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy bez wad i usterek wraz z dokumentami 

gwarancyjnymi producenta. Dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot Umowy musi być nowy 

fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. 

2. Odbioru jakościowego i ilościowego dokona upoważniony pracownik Zamawiającego, czego 

potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania dostarczonego Przedmiotu Umowy i powiadomienia 

Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie ma 

wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym okresie wad wykrytych 
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w dostarczonym Przedmiocie Umowy, o czym Zamawiający powiadamia natychmiast Wykonawcę na 

piśmie. 

4. Przedmiot Umowy wadliwej jakości Wykonawca jest zobowiązany wymienić na własny koszt, na 

Przedmiot Umowy wolny od wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

§4 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie brutto w 

wysokości 

………………. (słownie ..................................................................................................................... ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie 

czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost 

wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych 

do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe, jednorazowo do wysokości 50%, łącznie do wysokości 

70% wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy, na podstawie Protokołów Odbioru zakończonych 

części prac. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, wypłacone zostanie na podstawie faktur 

wystawionych na podstawie Protokołów Odbioru.  w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. 

5. Protokoły Odbioru każdorazowo muszą zostać potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego,  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 45 dni od 

daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury. 

7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. 

Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

§5 

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców. 

 

§6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczony Przedmiot Umowy oraz gwarancji jakości 

na źródła światła LED i oprawy oświetleniowe na okres ……. miesięcy od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Umowy. 

2. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od rękojmi Wykonawcy i gwarancji jakości udzielonej 

przez Wykonawcę. 

3. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (rozumianego jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze 

zgłaszającym) - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 

4. Czas na usunięcie wad lub usterek wynosi 5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą 

uzgodnić w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dłuższy termin usunięcia wad lub 

usterek. 

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający powierzy 

usunięcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim upływie 

dodatkowego trzydniowego terminu, wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 8 ust. 2. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z 

rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z 

pozostałych tytułów. 

7. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo- odbiorczego. 

 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za  zwłokę  w  wykonaniu  Przedmiotu  umowy  - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięci w wad lub usterek - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 
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Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w wysokości 

przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania ewentualnych kar umownych naliczonych zgodnie 

z niniejszą umową z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych wyniesie 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w §4 ust.1 Umowy. 

 

§8 

1. Osobą odpowiedzialną ze  strony  Zamawiającego za realizację Umowy jest: ………….………, telefon, 

……….…, e-mail: ………….. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację Umowy jest: …………………….., telefon: 

……………, e- mail………….. 

3. Osoby wymienione w ust.1 i ust. 2 są uprawnione jest do uzgadniania form i metod wykonywania 

Przedmiotu Umowy, udzielania koniecznych wyjaśnień i informacji oraz podejmowania innych 

niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

1. Mając na uwadze postanowienia 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), zwanego dalej RODO: 

1) Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy i które przekazał Zamawiającemu; 

2) Zamawiający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej umowy i które przekazał Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których 

zobowiązany jest Zamawiający, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego 

udostępnione Zamawiającemu, w celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści 

przez Wykonawcę osobom, których dane osobowe zostały Zamawiającemu udostępnione w związku z 

realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) 

RODO: 

1) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Zamawiającego 

jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@kpt.krakow.pl 

2) udostępnione Zamawiającemu dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

prawnie uzasadniony interes - Zamawiającego, a także prawnie uzasadniony interes Wykonawcy, 

któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i 

efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. 

3) Zamawiający przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz dane 

kontaktowe w zakresie przekazanym przez Wykonawcę; 

4) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług 

teleinformatycznych i sprzętu technicznego. 

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Zamawiającego odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego 

przetwarzania, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń. 

 

§ 10 

1. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Integralną część Umowy stanowi Opis Przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1), Oferta Wykonawcy z dnia 

…………………. (Załącznik nr 2) oraz Polisa OC Wykonawcy (Załącznik .nr 3). 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załączniki: 

 

1.Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy 

2.Oferta Wykonawcy 

3.Polisa OC Wykonawcy 
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