SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz
klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych
w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego
Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie
ZAMAWIAJĄCY PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Instytucka 3
05-110 Jabłonna
NIP 525-000-91-05
REGON 000325989
Tel./fax +48 22 765-33-00, www.ifzz.pl
TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm. – j.t.), tj. od wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 144 000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45331, 39717

Uwaga:
Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „Specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”.
ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE
1. Tryb postępowania
1) Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
(zwany dalej: Instytutem) z siedzibą w Jabłonnie, zaprasza Wykonawców do udziału w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Usługa
polegająca na dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz
klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli
Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej
Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”.
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst. jedn. Dz. U. 2017.1579 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie oraz niniejszej SIWZ, przy udziale komisji przetargowej.
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3) W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz
przepisy aktów wykonawczych do niej.
2. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
1) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017.1579 ze zm.).
2) Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie
Zamówienia albo podpisze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
3. Informacje ogólne
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r. poz. 419.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że
nie mogą one być udostępnione. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma
obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je
klauzulą „nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 Ustawy.
4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami
1) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji
za pomocą faxu nr: +48 22 765-33-02 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: office@ifzz.pl,
przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do
Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy
doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Wykonawca na żądanie Zamawiającego do złożonego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia,
załącza dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do występowania w imieniu
Wykonawcy.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.
7) Zamawiający, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.ifzz.pl.
8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także
zamieszcza na stronie internetowej www.ifzz.pl.
9) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje Wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej www.ifzz.pl.
10) Oględziny pomieszczeń, w których planowany jest montaż systemu wentylacyjno-grzewczego
oraz klimatyzatorów i nagrzewnic, możliwe są po uprzednim uzgodnieniu. Osoby do kontaktu:
- Z-ca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych (Grzegorz Skiba, tel. 22 765-33-48),
- Kierownik Laboratorium Dużych modeli Zwierzęcych (Monika Sobol, tel. 22 765-33-66).
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11) W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku
polskim.
12) W sprawach formalnych osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze
strony Zamawiającego jest mgr Marek Bienias, tel. 22 765-33-08.
13) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw
wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw.
5. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu i montażu systemu
wentylacyjno-grzewczego oraz klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium
Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana
Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie.
2) Termin wykonania zamówienia:
a) od 16.04.2019 r. do 28.04.2019 r. dla następujących pomieszczeń: pracownia densytometryczna
(budynek D), pracownia do badań neonatalnych (budynek D), sala bilansowa dla świń
(budynek E), chłodnia/paszowy (budynek E);
b) od 06.05.2019 r. do 24.05.2019 r. dla następujących pomieszczeń: pomieszczenie dla owiec nr 4
(budynek C), sala bilansowa dla świń (budynek F), izolatka dla świń (budynek F),
kwarantanna dla świń (budynek F), pawilon małych zwierząt (budynek F), sala bilansowa dla
owiec (budynek F);
c) od 01.06.2019 r. do 15.06.2019 r. dla następujących pomieszczeń: pomieszczenie dla owiec nr 1
(budynek C), obora (budynek C), sala infuzyjna (budynek C), sala operacyjna duża (budynek
C), sala operacyjna mała (budynek C), sala przedoperacyjna (budynek C).

3) Szczegółowy harmonogram prac, o których mowa w pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany
ustalić z Zamawiającym.
4) Zamawiający podpisze umowę na usługę na warunkach wybranej najkorzystniejszej oferty.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.
6.

Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wymagania dotyczące oferty
1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w SIWZ w celu
prawidłowego przygotowania oferty.
2) Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.
3) Niniejszą SIWZ należy wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z
wymaganymi przez SIWZ dokumentami).
5) Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamówienia uzupełniające.
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Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
ROZDZIAŁ II - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca oblicza wartość oferty podając cenę netto w formularzu oferty - załącznik nr 1, a
następnie wylicza wartość brutto.
2. Wykonawca zamieszcza w ofercie tak wyliczona cenę łączną z podatkiem VAT.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
4. Cena obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w
postaci wolnej od wad prawnych i technicznych. Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia,
zawarte były w cenie oferty.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
występujących w formularzu oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje
odrzucenie oferty.
6. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. 2017.1221 j.t. z pózn. zm.).
ROZDZIAŁ III - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta zostanie sporządzona na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1. Ofertę można
złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2.
3. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
4. Oferta powinna mieć być postać wydruku komputerowego, dopuszcza się sporządzenie oferty
odręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem.
5. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki będą parafowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób
trwały.
6. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do podpisania
oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika
z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy składane są w
oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, lub
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć
stosowne pełnomocnictwa).
9. Wszystkie poprawki dokonane w ofercie winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą
ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
10. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy" i taki
dokument dołącza do oferty.
11. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres
Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
Usługa polegająca na dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz
klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych
w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii
Nauk z siedzibą w Jabłonnie
nie otwierać przed 9 kwietnia 2019 r. godz. 11.00 (DZ-2402/2/19)
12. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią
oferty przed terminem otwarcia ofert.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną
zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykonanych usług na
podstawie § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
ROZDZIAŁ V – Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na
dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:
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a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 4).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ VI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ VII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bez śladowe otwarcie np. w
zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem zgodnie z określonym w Rozdziale
III ust.12. oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.
Oferty należy składać w sposób opisany w Rozdziale III Specyfikacji, do dnia 9 kwietnia 2019 r. do
godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00 -15.00, pokój nr 304 lub
308.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie
Zamawiającego, pok. 310 (Biblioteka Instytutu).
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ROZDZIAŁ VIII – WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ IX – Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Tryb oceny ofert.
1) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostanie podana nazwa
(firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty łącznie z
podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą.
2) Ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową. Oferty będą oceniane na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli oferta:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium,
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego,
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
b) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert
nie podlegających odrzuceniu,
c) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa
wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna
oferta,
d) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
e) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie,
f) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
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g) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
a) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo
b) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
c) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
a) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo
b) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
c) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
7) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4d, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku o towarów i
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o
zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert
wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji.
9) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały.

2. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria:
- kryterium oceny ofert - cena, znaczenie kryterium ceny – waga 60%.
- kryterium oceny ofert – gwarancja, znaczenie kryterium gwarancji – waga 40%
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami:
1. Cena brutto oferty – waga 60%
W kryterium – cena brutto oferty – zostanie zastosowany wzór:
P1 = ( Cmin / C ) x W1 (x100)
Gdzie:
P1 – liczba punktów obliczona dla kryterium - cena brutto oferty
Cmin - cena brutto najtańszej oferty
C – cena brutto rozpatrywanej oferty
W1 – waga kryterium
2. Kryterium – gwarancja – waga 40% zostanie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji według
wzoru:
G1 = ( G / Gmax ) x W1 (x100)
Gdzie:
G1 – liczba punktów obliczona dla kryterium - gwarancja
Gmax - gwarancja maksymalna (najdłuższa udzielona przez Wykonawcę)
G – gwarancja rozpatrywanej oferty
W1 – waga kryterium
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w
ww. kryteriach. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ X - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki zawarte w SIWZ
oraz uzyska największą liczbę punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4-5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 Ustawy, również na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
5. Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
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6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna
posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.
7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub
po upływie terminu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do
przedstawienia wypełnionego wzoru umowy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia następnego po
dniu otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej.
8. Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów o których mowa
powyżej będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy.
9. Wzór umowy zawiera załącznik nr 3.
10. Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia,
w którym uzna przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone
prawidłowo podpisze przedłożony mu wzór umowy.
ROZDZIAŁ XI – Zawarcie i zmiana umowy
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 3 i na
warunkach w nim określonych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku:
a) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - zmiana terminów realizacji umowy o liczbę dni,
w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem zamówienia;
b) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową,
która wejdzie w życie po zawarciu umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie
czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww.
podatku.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w pkt 2b), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i
usług.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę
umowy, a określonych w pkt 2.
5. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej
umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy
będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta
decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
ROZDZIAŁ XII - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
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przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
ROZDZIAŁ XIII – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im.
Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3
2) w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego
Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: office@ifzz.pl lub 606 217 917
3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania,
4) wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
5) wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
6) wykonawcy nie przysługuje:
− 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.
7) dane osobowe wykonawcy 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.
ROZDZIAŁ XIV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
INTEGRALNA CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOSTYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, NIP: 525-000-91-05, REGON: 000325989
Wykonawca:
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….…

REGON: ...................................................................,
NIP:

...................................................................,

Tel. ......................................................................., Fax. …………………....…………………………….....,

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na dostarczeniu i
montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz klimatyzatorów i nagrzewnic w
pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia
Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie
1. Niniejszym składamy ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie określonym w SIWZ za n/w cenę:

Cena brutto oferty ……………..………………………………………………………….. zł,
słownie zł,………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……….
w tym: cena netto ………………………….……………………….. zł oraz podatek VAT (……%) w
kwocie: ………………………………………………………………………………….. zł.
2. Zamówienie będziemy realizować zgodnie z pkt 5 pp 2 SIWZ.
3. Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia. Gwarancja będzie
obowiązywać w okresie .............................. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni wskazany w SIWZ.
7. Oświadczamy, że wzór umowy (załącznik nr 3) w sprawie zamówienia publicznego akceptujemy
bez zastrzeżeń.
8. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………………
tel.: …………………………………….,
fax: ..…...………………………………….…..
9. Nasze konto bankowe …………………………………………………………………………..….
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………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
10. Nasz adres internetowy (URL)…………………………………..…………………………………..
11. Nasza poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………….………………………….…
12. Oświadczam/my, iż ww. Wykonawca/Wykonawcy:
zamierza/ zamierzają powierzyć następujące części zamówienia…………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………
wskazanym poniżej podwykonawcom:1
Nazwa.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………....
Adres...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

..................................................
(miejscowość i data)

…………...................................................
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

1 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o

braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia
rozporządzenie 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).
2)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa
(firma)...................................................................................................................... ....................................................
...........................................................................................................................................................................
Adres........................................................................................................................ ...................................................
.............................................................................................................................................. ............................
………………………………………………………………………………………………………………
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca na dostarczeniu i

montażu

systemu

wentylacyjno-grzewczego

oraz

klimatyzatorów

i

nagrzewnic

w

pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia
Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”:
1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 Ustawy
2) oświadczam, że wszystkie informacje podane w składanych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania składa poniższe oświadczenie:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: (wypełnić jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………...........……………………….………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………..……………..………
………………………………………………….…………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik Nr 3
WZÓR UMOWY Nr ..../2019
zawarta w dniu .......................................... 2019 r. w Jabłonnie, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:
Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w
Jabłonnie, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, NIP 525-000-91-05, REGON 000325989, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1.

Jacka Skomiała – Dyrektora Instytutu

2.

Bolesławę Karapyta – Główną Księgową

a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ul. …..........................................................................................................................................................................,
NIP ..................................................................., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.

...................................................................................... – ...........................................................................

2.

...................................................................................... – ...........................................................................
§1

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz
klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie
Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.
§2
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
§3
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
§4
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§5
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt.
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie zamówienia.
§7
1. Wykonawca obowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:
a) od 16.04.2019 r. do 28.04.2019 r. dla następujących pomieszczeń: pracownia densytometryczna
(budynek D), pracownia do badań neonatalnych (budynek D), sala bilansowa dla świń (budynek E),
chłodnia/paszowy (budynek E);
b) od 06.05.2019 r. do 24.05.2019 r. dla następujących pomieszczeń: pomieszczenie dla owiec nr 4
(budynek C), sala bilansowa dla świń (budynek F), izolatka dla świń (budynek F), kwarantanna dla
świń (budynek F), pawilon małych zwierząt (budynek F), sala bilansowa dla owiec (budynek F);
c) od 01.06.2019 r. do 15.06.2019 r. dla następujących pomieszczeń: pomieszczenie dla owiec nr 1
(budynek C), obora (budynek C), sala infuzyjna (budynek C), sala operacyjna duża (budynek C), sala
operacyjna mała (budynek C), sala przedoperacyjna (budynek C).
2. Szczegółowy harmonogram prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany ustalić z
Zamawiającym.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania.
§9
Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł
wykonując zamówienie.
§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru
objętego umową stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym.
2. Wykonawca udziela 24 miesiące rękojmi za wady na przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po
odbiorze towaru, zgłoszonych w okresie 21 dni od daty ich wystąpienia.
4. Czas interwencji Wykonawcy wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia wady.
5. W przypadku nie usunięcia wady w terminie jak wyżej Zamawiający może zlecić jej usunięcie innemu
Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę zobowiązanego niniejszą umową do jej usunięcia.
§ 11
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę w oparciu o złożoną ofertę i na warunkach nią określonych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całego wynagrodzenia po uprzednim dostarczeniu i montażu
systemu wentylacyjno-grzewczego oraz klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych
Modeli Zwierzęcych i podpisaniu protokołu odbioru.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości części zapłaty wynagrodzenia w postaci przedpłaty.
17

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
5. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu odbioru.
6. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej dla
Zamawiającego.
§ 12
1.

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
.............................................................................. zł netto (słownie:……………………………………..
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................... złotych), powiększone o podatek VAT.

2.

Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi ............................ miesięcy.
§ 13

1.

Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 7 umowy z winy Wykonawcy będzie
on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości umowy
brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości (§ 10 ust. 2 i § 12 ust. 2 umowy) – w
wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto.
4. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy
Zamawiający wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcą, dodatkowy termin wykonania zamówienia.
§ 14
1. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty, Zamawiający może potrącić do 10% wartości
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad.
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia
przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
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§ 18
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana
Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3
2) w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej
Akademii Nauk pod adresem e-mail: office@ifzz.pl lub 606 217 917
3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania,
4) wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
5) wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
6) wykonawcy nie przysługuje:
− 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.
7) dane osobowe wykonawcy 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.

§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

1. Jacek Skomiał – Dyrektor Instytutu

…………………................................................

2. Bolesława Karapyta – Główna Księgowa

…………………………………………………
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Załącznik Nr 4
.................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Usługa polegająca na
dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz klimatyzatorów i nagrzewnic w
pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia
Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”

....................................................................................................................................................
(należy wpisać nazwę Wykonawcy)
oświadczamy, że Wykonawca*:
nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

dnia

16

lutego

2007

r.

należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

...........................................
(miejscowość i data)

.......................................................................................
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dokonać
pomiarów pomieszczeń.
2. Szczegóły techniczne dotyczące wykonania systemu wentylacyjno-grzewczego w pomieszczeniach

Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych są następujące:
2.1. Sala bilansowa dla świń (budynek E)
Planowana obsada zwierząt: od 12 do 16 świń o masie ciała od 10 do 30 kg utrzymywanych w
klatkach bilansowych.
Wymiary pomieszczenia: długość 10 m; szerokość 5,9 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 177
m3).
Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie stałej
temp. w zakresie 20-30oC.
W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:
- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego
pomieszczenia – około 20 mb,
- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące
w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,
- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana
z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.),
- osprzęt sterujący,
- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm,
wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) – 6 szt.,
- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania
powietrza – około 20 m2,
- klimatyzator podstropowy odporny na działanie agresywnego środowiska wewnątrz
pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.).
2.2. Chłodnia/paszowy (budynek E)
Kubatura pomieszczenia: około 45 m3.
Dostawa i montaż:
- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),
- nawietrzaka okiennego o długości minimum 50 cm – 1 szt.
2.3. Pracownia densytometrii (budynek D)
Powierzchnia pomieszczenia: około 36 m2.
Kubatura pomieszczenia: około 126 m3.
Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.).
2.4. Pracownia do badań neonatalnych (budynek D)
Planowana obsada zwierząt: 16 prosiąt (noworodków i wcześniaków).
Powierzchnia pomieszczenia: około 20 m2.
Dostawa i montaż:
- klimatyzatora podstropowego odpornego na działanie agresywnego środowiska wewnątrz
pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.),
- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm – 3 szt.,
- dachowego wentylatora wyciągowego wspólnego dla 2 pomieszczeń (kubatura obu pomieszczeń
około 60 m2) z możliwością kilkustopniowej regulacji,
- osprzętu sterującego.
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2.5. Sala bilansowa dla świń (budynek F)
Planowana obsada zwierząt: od 12 do 16 świń o masie ciała od 10 do 30 kg utrzymywanych w
klatkach bilansowych.
Wymiary pomieszczenia: długość 10,2 m; szerokość 6,0 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 184
m3).
Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie stałej
temp. w zakresie 20-30oC.
W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:
- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego
pomieszczenia – około 30 mb,
- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące
w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,
- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana
z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.),
- osprzęt sterujący,
- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm,
wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) – 9 szt.,
- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania
powietrza – około 30 m2,
- klimatyzator podstropowy odporny na działanie agresywnego środowiska wewnątrz
pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.).
2.6. Izolatka dla świń (budynek F)
Planowana obsada zwierząt: od 6 do 12 świń w kojcach.
Wymiary pomieszczenia: długość 6,0 m; szerokość 4,3 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 77
m3).
Dostawa i montaż:
- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),
- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm – 3 szt.
2.7. Kwarantanna dla świń (budynek F)
Planowana obsada zwierząt: do 48 świń w zagrodzie.
Wymiary pomieszczenia: długość 5,2 m; szerokość 4,3 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 67
m3).
Dostawa i montaż:
- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),
- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm – 2 szt.
2.8. Pawilon małych zwierząt (budynek F)
Planowana obsada zwierząt: od 15 do 30 owiec w kojcach.
Wymiary pomieszczenia: długość 19,6 m; szerokość 4,3 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 253
m3).
Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie
minimalnej temp. w pomieszczeniu około 15oC.
W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:
- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego
pomieszczenia – około 40 mb,
- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące
w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,
- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana
z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.),
- osprzęt sterujący,
- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm,
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wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) – 10 szt.,
- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania
powietrza – około 40 m2.
2.9. Sala bilansowa dla owiec (budynek F)
Planowana obsada zwierząt: od 3 do 12 owiec w klatkach bilansowych.
Wymiary pomieszczenia: długość 9,9 m; szerokość 5,8 m, wysokość 3,0 m (kubatura 173 m3).
Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie
minimalnej temp. w pomieszczeniu około 15oC.
W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:
- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego
pomieszczenia – około 20 mb,
- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące
w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,
- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana
z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.),
- osprzęt sterujący,
- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm,
wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) – 8 szt.,
- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania
powietrza – około 20 m2.
2.10. Pomieszczenie dla owiec nr 1 (budynek C)
Planowana obsada zwierząt: od 4 do 12 owiec w kojcach.
Wymiary pomieszczenia: długość 8,2 m; szerokość 3,1 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 76
m3).
Dostawa i montaż wentylatora hybrydowego kominowego 600 m3/h, max 35 dB, z możliwością
kilkustopniowej regulacji wydajności.
2.11. Pomieszczenie dla owiec nr 4 (budynek C)
Planowana obsada zwierząt: od 6 do 12 owiec w kojcach.
Wymiary pomieszczenia: długość 8,6 m; szerokość 4,1 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 106
m3).
Dostawa i montaż:
- elementów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze (kanał nawiewny) o średnicy
dopasowanej do wydajności wentylatora,
- wentylatora hybrydowego kominowego nawiewnego (o wydajności około 600 m3/h, max 35 dB)
i wentylatora kominowego wyciągowego (o wydajności około 600 m3/h, max 35 dB) z
możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące w jednym systemie,
- osprzętu sterującego.
2.12. Obora (budynek C)
Planowana obsada zwierząt: do 20 owiec w zagrodzie, 4 krowy w stanowiskach indywidualnych.
Wymiary pomieszczenia: długość 9,9 m; szerokość 6,9 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 205
m3).
Dostawa i montaż:
- wentylatora kominowego hybrydowego wyciągowego o wydajności około 600 m 3/h, max 35 dB,
z możliwością kilkustopniowej regulacji wydajności,
- osprzętu sterującego.
2.13. Sala infuzyjna (budynek C)
Planowana obsada zwierząt: do 4 owiec w klatkach bilansowych.
Dostawa i montaż wentylatora typu hellios około 150-200 m3/h, max 30 dB.
2.14. Sala operacyjna duża (budynek C)
Dostawa i montaż:
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- klimatyzatora podstropowego odpornego na działanie agresywnego środowiska wewnątrz
pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.),
- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm – 4 szt.,
- wentylatora ściennego wyciągowego z możliwością kilkustopniowej regulacji wydajności oraz
kratki z żaluzjami,
- osprzętu sterującego.
2.15. Sala operacyjna mała (budynek C)
Dostawa i montaż:
- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),
- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm – 2 szt.,
- wentylatora typu hellios około 150-200 m3/h, max 30 dB.
2.16. Sala przedoperacyjna (budynek C)
Dostawa i montaż:
- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),
- wentylatora nawiewnego sufitowego z możliwością kilkustopniowej regulacji wydajności,
- kratki z żaluzjami do istniejącego wentylatora,
- osprzętu sterującego.
3. Nagrzewnica odporna na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla
zwierząt – 8 szt. (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.4.).
4. Szczegółowa specyfikacja nagrzewnic i klimatyzatorów
4.1. Nagrzewnica kanałowa
Parametry ogólne:
- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana
z wentylatorem kanałowym nawiewnym,
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na wysokie temperatury,
- króćce wyposażone w uszczelki gumowe do połączenia z kanałem oraz zaciski śrubowe,
- możliwość instalacji pionowo i poziomo,
- moc od 5,0 do 5,5 kW,
- minimum 2 zabezpieczenia termiczne,
- elementy grzejne wykonane ze stali nierdzewnej,
- maksymalna temp. powietrza wyjściowego nie mniejsza niż 45oC,
- zasilenie: 1 lub 3 fazy,
- prędkość powietrza przez urządzenie grzewcze nie może być mniejsze niż 1,5 m/s,
- przepływ powietrza dla temp. zewnętrznej -10oC minimum 2700 m3/h,
- przepływ powietrza dla temp. zewnętrznej -23oC minimum 750 m3/h,
- niska emisja hałasu,
- funkcja auto restart,
- zasilanie elektryczne z gniazd elektrycznych pomieszczenia lub 3-fazowe,
- sterowanie automatyczne, ustawienie temperatury grzania: manualnie (regulator).
4.2.Klimatyzator podstropowy odporny na działanie agresywnego środowiska wewnątrz
pomieszczenia dla zwierząt
Parametry ogólne:
- komplet urządzeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) musi pochodzić od jednego producenta,
- energooszczędny klimatyzator typu podstropowego,
- sterowanie pracą klimatyzatora: manualnie i za pomocą pilota,
- pilot ścienny (przewodowy) w zestawie,
- moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,0 kW,
- pobór mocy (chłodzenie) nie większy niż 2,2 kW,
- minimalny zakres temperatury stosowania (chłodzenie): od -15 do + 45oC,
- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: minimum A+/minimum A,
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- moc grzewcza nie mniejsza niż 7,5 kW,
- pobór mocy (grzanie) nie więcej niż 2,4 kW,
- minimalny zakres temperatury stosowania (grzanie): od -20 do + 20oC,
- niska emisja hałasu,
- funkcja auto restart,
- strumień powietrza musi być kierowany automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy
grzaniu,
- napięcie zasilania (V, faza, HZ): 220-240, 1/3, 50,
- prąd pracy (chłodzenie/grzanie) nie większy niż 7,7/8,7 A.
Jednostka wewnętrzna:
- wymiary nie większe niż: 1150 x 700 x 300 mm (szer. x gł. x wys.),
- masa nie większa niż 42 kg,
- wydatek powietrza przy chłodzeniu nie mniejszy niż 1000 m3/h,
- poziom hałasu N/W nie większy niż 35/38 dB(A),
- wykonana z materiałów odpornych na działanie agresywnego środowiska wewnątrz
pomieszczenia dla zwierząt (stal nierdzewna, np. inox).
Jednostka zewnętrzna:
- wymiary nie większe niż 1000 x 350 x 1000 mm (szer. x gł. x wys.),
- masa nie większa niż 70 kg,
- wydatek powietrza nie mniejszy niż 3200 m3/h,
- poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu nie większy niż 48 dB(A),
- czynnik chłodzący R32 lub R410A,
- maksymalna ilość czynnika chłodniczego nie większa niż 3,5 kg,
- średnica przewodu cieczowego 10,0 mm,
- średnica przewodu gazowego 16,0 mm.
4.3.Klimatyzator ścienny
Parametry ogólne:
- komplet urządzeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) musi pochodzić od jednego producenta,
- energooszczędny klimatyzator typu ściennego o kompaktowej budowie,
- sterowanie pracą klimatyzatora: manualnie i za pomocą pilota,
- moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,5 kW,
- pobór mocy (chłodzenie) 1,1 – 3,8 kW,
- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie A+++/minimum A++,
- moc grzewcza nie mniejsza niż 4,0 kW,
- pobór mocy (grzanie) 1,3 – 4,6 kW,
- pompa kondensatu,
- mała emisja hałasu,
- pilot ścienny (przewodowy) w zestawie,
- strumień powietrza musi być kierowany automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy
grzaniu,
- napięcie zasilania (V/Hz) 230/50,
- prąd pracy (chłodzenie/grzanie) nie większy niż 4,9/4,7 A.
Jednostka wewnętrzna:
- wymiary nie większe niż: 800 x 220 x 300 mm (szer. x gł. x wys.),
- masa nie większa niż 11 kg,
- wydatek powietrza przy chłodzeniu N/W 294/520 m3/h,
- poziom hałasu N/W nie większy 19/36 dB(A).
Jednostka zewnętrzna:
- wymiary nie większe niż 800 x 290 x 550 mm (szer. x gł. x wys.),
- masa nie większa niż 32 kg,
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- wydatek powietrza nie mniejszy niż 1900 m3/h,
- poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu nie większy niż 50 dB(A),
- czynnik chłodzący R32 lub R410A,
- średnica przewodu cieczowego 6,0 mm,
- średnica przewodu gazowego 10,0 mm.
4.4.Nagrzewnica odporna na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla
zwierząt
Parametry ogólne:
- nagrzewnica elektryczna, przenośna, nie zużywa tlenu,
- urządzenie przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń dla zwierząt,
- mocna i trwała stalowa konstrukcja,
- wymiary urządzenia nie większe niż 35 x 40 x 40 cm,
- ciężar nie większy niż 7,0 kg,
- elementy grzewcze ze stali nierdzewnej,
- moc grzewcza 5 kW, z przełączeniem na 2,5 kW,
- zasilanie 3 x 400 V/50Hz, - szczelność elektryczna IPX4,
- nadmuch minimum 500 m3/h,
- silnik z bezpiecznikiem termicznym (odcina zasilanie silnika np. w przypadku zablokowania
wentylatora),
- termostat przegrzania (odcina zasilanie grzałek np. w przypadku zakrycia wlotu nagrzewnicy) z
odblokowaniem ręcznym),
- wbudowany termostat temperatury w pomieszczeniu z pokrętłem i zakresem nastawy od 5 do
35oC,
- gniazdo z tyłu do podłączenia przedłużacza 16A/5P,
- gwarancja minimum 24 m-ce.
3. Osoby wykonujące montaż systemu wentylacyjno-grzewczego i klimatyzatorów muszą
posiadać personalne certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
4. Firma przyjmująca zlecenie musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorcy uprawniający do
wykonywania tego typu czynności, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego; certyfikat musi
być dołączony do oferty.
5. Okres gwarancji: minimum 24 m-ce.
6. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia kart katalogowych producenta urządzeń
wymienionych w specyfikacji (tj. klimatyzatorów, nagrzewnic i wentylatorów).
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