
str. 1 

 

Numer sprawy CRZP/IPO/EA/15/19                          Warszawa, dnia 10.09.2019 r 

  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6 

03-236 Warszawa 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Annopol 6, 03 – 236 Warszawa (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: RODO), zawarte  

dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez 

oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu 

do następującej kategorii osób: 

1) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

3) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia. 

W świetle powyższego Administrator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO pozyskiwanych w ramach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Przemysłu Organicznego z siedzibą przy ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,  ipo@ipo.waw.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych 

osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem  odo@odo.waw.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr 

CRZP/IPO/EA/15/19,  

b) archiwizacyjnych. 

4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów 

jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. 

1) w przypadku celu określonego w pkt 3a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1986 z późn. zm.), 

2) w przypadku celu określonego w pkt 3b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.). 

5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym 

przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla 

Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze.  

2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 

oraz art. 96 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych. 

6. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 

RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, 

wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
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szczególności podania  nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych, 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania 

danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).   

7. Dane osobowe będą przechowywane: 

1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż  do 

upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, 

3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo 

zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach 

tej ustawy, w szczególności brakiem oceny złożonej oferty i zawarcia umowy na realizację 

zamówienia. 

 

 

Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu-adres 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/IPO/Przetargi oraz poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-

miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik Nr 6 do 

niniejszej SIWZ.  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.), zwaną dalej „Pzp”. 

 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/IPO/Przetargi
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
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III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu 

Organicznego , ul. Annopol 6 , 03-236 Warszawa,  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym  

MS-MS. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

3. Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień: 

KOD CPV: 

     38432200 - Chromatografy 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Dostarczania towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego, własnym transportem 

na własny koszt i ryzyko, w odpowiednim opakowaniu (zamknięte, nieuszkodzone), transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.  

b) Dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczanego towaru  

do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego, w miejsce wskazane przez wyznaczonego 

pracownika Zamawiającego, 

c) W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania wcześniejszego zgłoszenia dostawcy oraz środka 

transportu w punkcie odbioru zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wskazać osoby dokonujące 

dostaw podając ich imię, nazwisko, numer dowodu osobistego oraz środki transportu ze szczególnym 

uwzględnieniem marki pojazdu oraz jego numeru rejestracyjnego zgodnie z tabelką zawartą w 

umowie, 

d) Dołączania do dostawy, dowodu dostawy, z wyszczególnieniem produktu,  

ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty vat i kwoty brutto ( w przypadku przesłania faktury na PEF) 

lub dołączenia faktury VAT z wyszczególnieniem produktów, ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty 

vat, netto i brutto ( w przypadku faktury w formie papierowej) 

e) Wykonawca ma możliwość wystawienia i przesłania faktury VAT z wyszczególnieniem produktu, 

ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty vat, netto i brutto na Platformę Elektronicznego 

Fakturowania https.//brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, na której Zamawiający posiada konto: 

Rodzaj adresu PEF – NIP 

Numer Adresu PEF – 5250008577 

f) Terminowego dostarczenia zamówionego towaru.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

      6 tygodni od podpisania Umowy 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

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

2. 1.  Nie podlegają wykluczeniu:  

a) o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuację ekonomiczną.  

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

b) o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 5 

pkt. 1, 5, 6 i 8 Pzp tj. wykluczy Wykonawcę: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 złotych, 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 2, 

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie określa tych warunków 

2) Zdolności ekonomicznej i finansowej -  Zamawiający nie określa tych warunków. 

3)  Zdolności technicznej lub zawodowej  (roz. C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1b JEDZ) 

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert –  jeżeli okres prowadzenia działalności przez 

Wykonawcę jest krótszy, to w tym krótszym okresie – należycie zrealizował dwie dostawy 

chromatografów cieczowych typu LC MS/MS, przy czym wartość każdej dostawy powinna 

być nie niższa od kwoty 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) 

netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. 

referencje, opinie, protokoły bezusterkowego wykonania, etc.). 
 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.   

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. 

oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu ( JEDZ) wg wzoru określonego 

w Załączniku Nr 2 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca wypełnia JEDZ 

wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej UZP i rozdziału IX SIWZ. 
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1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

2. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 

celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia (w zakresie w jakim powołuje się na 

ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

odpowiedniej części JEDZ oraz w formularzu ofertowym 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

3) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców. 

3. Zamawiający dopiero przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę (art. 24aa 

ust.1  PZP), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

    Wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert –  

jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym krótszym 

okresie – należycie zrealizował dwie dostawy chromatografów cieczowych typu LC MS/MS, 

przy czym wartość każdej dostawy powinna być nie niższa od kwoty 1.100.000,00 zł 

(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) netto oraz załączy dokumenty 

potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły 

bezusterkowego wykonania, etc.). 
3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

  1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

2) odpis 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, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert 

3) 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; 

4) 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; 

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

7) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

8) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 

ze zm.). 

3.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów (Załącznik Nr 3 i 3A  do SIWZ), które określają w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu 

zamówienia. 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

3.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w ust. 3.1 

3.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawiania dokumentów wymienionych w ust. 3.1, 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który 

nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej lub miniPortalu, 

oświadczenie ( Załącznik Nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1533959&full=1
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grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

lub złożenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.    

7. W przypadku podmiotów zagranicznych do dokumentów zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 

ze późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1993). 

8. Oświadczenia, o których mowa w wymienionych w pkt 7 Rozporządzeniach - dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

9. Dokumenty, o których mowa w wymienionych w pkt 7 Rozporządzeniach - inne niż oświadczenia, 

o których mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty  dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm). 

 

VII. Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów jakie muszą Wykonawcy złożyć wraz z  ofertą 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ  

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie 

została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych 

lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo 

dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (dokument ustanawiający pełnomocnika, złożony w 

oryginale z zachowaniem formy elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym).  

3. Dokumenty dołączone do oferty, których złożenia nie wymaga Zamawiający nie będą podlegały 

ocenie przez Zamawiającego. 

 

VIII. Forma dokumentów 

1. Oświadczenia Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane 

są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 



str. 8 

 

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniach, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. W przypadku, wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej lub pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

(nazwa odbiorcy : IPO, adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie) oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED 

lub ID postępowania). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych 

przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  

składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. .1 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych, rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rozwoju w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania muszą być 

skierowane z zachowaniem formy określonej w pkt. 1.  

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazana została SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

                                                           
1 Ewentualnie adresy e-maili wskazane w pkt 9. 



str. 9 

 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację. 

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia 

lub  procedury należy zachować formę określoną w Rozdz. IX pkt 1 lub pkt. 2 SIWZ lub kierować 

na adres e-mail  raclawska@ipo.waw.pl lub adresy wskazane w rozdziale X. 

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 

1) Małgorzata Wołoszynowska - w sprawie przedmiotu zamówienia                               

e-mail:woloszynowska@ipo.waw.pl 

2) Iwona Racławska - w sprawie procedury przetargowej raclawska@ipo.waw.pl 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w 

wysokości: 30 000,00 zł 

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

1) pieniądzu  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale oraz 

obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, iż skuteczne wniesienie wadium w ww. formie 

wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w 

kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, 

upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest 

poprzez załączenie pliku do oferty za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu / nie dotyczy 

SWIFT/BIC /.  

4. Wadium powinno zostać złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją.  

5. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności w skutek 

zwrotu dokumentu gwarancji.    

6. Wadium wnoszone w pieniądze należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

PKO S.A.  Nr rachunku: 84 1249 6074 1111 0000 4989 1458 

7. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. 

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: dotyczy przetargu – Numer Sprawy 

CRZP/IPO/EA/15/19”.  
8.  Zwrot wadium; zatrzymanie wadium 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp, 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 

mailto:raclawska@ipo.waw.pl
file:///C:/Users/iraclawska/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PFVW62VG/woloszynowska@ipo.waw.pl
file:///C:/Users/iraclawska/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PFVW62VG/raclawska@ipo.waw.pl
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3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert, 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ust. 8 pkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej.  

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 

 

XII.  Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy : IPO  adres skrzynki ePUAP 

uzupełni się automatycznie)  i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych doc, docx lub pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod 

rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortalu.  

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z oferta UZASADNIENIA, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w 

terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy 

Zamawiający uzna zastrzeżenie za nieprawidłowe, informacje te mogą zostać odtajnione.   

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

5. Wskazane jest, aby błędne zapisy były poprawione poprzez skreślenie błędnej kwoty lub tekstu, 

ponowne wpisanie kwoty lub tekstu właściwego oraz złożenie podpisu przez upoważnionego 

przedstawiciela bądź przedstawicieli Wykonawcy. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną  ofertę. 

7. Na zawartość oferty składa się: 

a. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ 
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8. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenia zawarte w Rozdz. VI SIWZ 

2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego 

reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo 

należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

9. Do oferty zaleca się dołączyć Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, 

w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe 

dokumenty złożone wraz z ofertą. 

10. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy. 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi być ustanowiony pełnomocnik do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wszyscy członkowie podmiotu występującego wspólnie muszą udzielić pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.  

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z 

dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają 

zwrotowi. 

12. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie żąda (np. 

materiały reklamowe, certyfikaty, strony www itp.) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej 

części dokumentów ofertowych (Oferty) z napisem „Informacje i dokumenty poza ofertą”. 

13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem 

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 

której mowa w pkt 10, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

15. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne 

dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłącznie 

dokumentu stanowiącego wadium), nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 

oświadczenia 

16. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), albo przez 

podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

17. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych 

w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), 

albo przez podwykonawcę. 

18. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych 

formularzach pod warunkiem, że ich  treść będzie identyczna w stosunku do wzorów 

dokumentów określonych w SIWZ oraz odpowiadać będzie warunkom określonym przez 

Zamawiającego w niniejszym SIWZ oraz warunkom określonym w Pzp oraz w aktach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 

19. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) 

własnoręcznie przez osobę(y) podpisujące(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona 
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w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej 

parafkę). 

20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeżeli Wykonawca nie później niż 

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.    

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

21. Wykonawca  zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zawierające w szczególności: 

określenie charakteru jaki mają zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte 

przez Wykonawcę w celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz 

wskazanie czy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do 

wiadomości publicznej. 

 

XIV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać zgodnie z  opisem określonym w Rozdz. I „Informacje ogólne” . 

2.  Termin składania ofert upływa w  28.10.2019 r. godz. 11.00. Oferty złożone na platformie e-Puap 

po tym terminie lub przesłane z pominięciem wytycznych wynikających z Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu nie będą analizowane przez Zamawiającego (a przesłane w wersji 

papierowej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania). 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego , pok. 120 w dniu  28.10. .2019 r. godz. 11.15. 

poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Oferta musi zawierać cenę określoną za cały przedmiot zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 178). Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę. W cenie należy uwzględnić podatek 

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez 

cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

     Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- cenę bez podatku VAT (netto), 

- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

3. Za cenę oferty będzie się uważać łączną cenę za cały przedmiotu zamówienia.  Cena może być tylko 

jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4.   Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.  

5.   Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy. 

6.   Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 
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7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ oraz ewentualne 

ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria:  

 

Cena     -    60 % 

 

   Punkty przyznawane za kryterium „cena ‘’  będą liczone wg następującego wzoru: 

 C = (Cnaj : Co) x 10 gdzie: 

 C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

 Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert  

 Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,   

  Maksymalna ilość punktów w kryterium ,,Cena’’     -     60 pkt 

     

     Parametry techniczne    -   40% 

 

Punkty przyznawane za kryterium „parametry techniczne ‘’  będą liczone wg poniższej tabeli: 

    

T Parametr pożądany Sposób spełniania Punktacja 

T1 1.Rodzaj łącznika pomiędzy źródłem 

jonów i częścią spektrometru, w której 

panuje wysoka próżnia: 

◻️ Linia desolwatacyjna 

◻️ Łącznik 

średniociśnieniowy 

0 pkt. 

5 pkt. 

T2 2. Tryb ESI – maksymalny przepływ w 

źródle bez stosowania podziału 

strumienia 

………ml/min 

(podać wartość) 

◻️≤2,5 ml/min 

◻️>2,5 ml/minin 

0 pkt. 

5 pkt. 

T3 3. Możliwość pracy z podwyższoną 

rozdzielczością FMWH 

◻️>0,3Da 

◻️≤0,3Da 

0 pkt. 

10 pkt. 

T4 4. Możliwość analizy ilościowej w 

oparciu o tryb MRM3 

◻️Nie 

◻️Tak 

0 pkt. 

10 pkt. 

T5 5. Podniesienie czułości poprzez 

wzmocnienie skanowania jonów 

potomnych (EPI): 

◻️Nie 

◻️Tak 

0 pkt. 

5 pkt. 

T6 6. Oprogramowanie posiadające opcję 

zbierania widm fragmentacyjnych na 

podstawie wybranych kryteriów 

◻️Nie 

◻️Tak 

0 pkt. 

5 pkt. 

   

Maksymalna ilość punktów w kryterium ,,Parametry techniczne’’     -     40 pkt 
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Ocena oferty (O) stanowi sumę ww. kryteriów:  

O = C+T 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają warunki zawarte w SIWZ. 

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą. 

Zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy Pzp, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej 

cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie 

ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach.  

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po dokonanym wyborze Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i 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, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty - podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1,  Zamawiający zamieści na stronie internetowej  

3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Zawarcie umowy 

nastąpi wg wzoru istotnych postanowień umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. Przyjęcie 

istotnych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.  

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.   

5. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

Wzór istotnych postanowień umowy Załącznik Nr 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  

XXI. Załączniki 

Szczegółowy opis zamówienia 

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy. 

Załącznik Nr 2- JEDZ 

Załącznik Nr 3 i 3A- Wzór zobowiązania i oświadczenia  

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik Nr 5 - Istotne postanowienia umowy  

Załącznik Nr 6 – Identyfikator postępowania / Klucz publiczny 
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Załącznik Nr 7 -  Wykaz dostaw 

Załącznik Nr 8 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 8 do SIWZ – 

Opis przedmiotu 

Zamówienia 

 

 

 
ZAŁACZNIK: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne  chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym 

MS/MS i oprogramowaniem 

 

 

Lp. WYMAGANE PARAMETRY  

 

I.  

System LC-MS/MS do analizy ilościowej i jakościowej z oprzyrządowaniem.  

Zestaw składający się z wysokowydajnego spektrometru typu potrójny kwadrupol sprzężonego z zestawem 

UHPLC oraz oprzyrządowaniem 

1 
Chromatograf cieczowy HPLC składający się z pompy lub układu pomp umożliwiających tworzenie 

dwuskładnikowego gradientu z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia, automatycznego podajnika 

próbek i termostatu do kolumn 

a. 

Pompa, lub zestaw pomp o następujących parametrach: 

1. Ustawienie zakresu szybkości przepływu eluentu: w zakresie przynajmniej od 0,0001 ml/min do minimum 

10 ml/min  

2. Zakres ciśnień roboczych: do co najmniej 1200bar 

3. Dokładność przepływu: równa lub lepsza niż ±1 % 

4. Precyzja przepływu < 0,06 %RSD,  

5. Objętość skoku tłoka nie większa niż 10 µL 

6. Wbudowany system do automatycznego przemywania tłoków 

7. Możliwość  tworzenia dwuskładnikowego, gradientu z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia 

8. 2 degazery o co najmniej czterokanałowych systemach odgazowania próżniowego 

9. Taca do ustawienia co najmniej sześciu butelek z rozpuszczalnikami o pojemności 1 dm3 

10. Możliwość pracy zarówno w trybie szybkiej chromatografii (UPLC) jak i klasycznej (HPLC). 

11. Możliwość rozbudowy o detektor UV-Vis (sterowany z tego samego oprogramowania) o zakresie co 

najmniej: 190-900 nm  

 

b. 

Automatyczny podajnik próbek: 

1. Zakres objętości nastrzykiwanej próbki od od 0,1 µL do 50 µL 

2. Pojemnik na min 100 fiolek o obj. 1.5 ml  

3. Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4 do +40oC 

4. Zmienna prędkość przemywania 0,1 do 15 µL/s 

5. Dokładność nastrzykiwanej objętości nie więcej niż: 1% 

6. Precyzja nastrzykiwanej objętości ≤  0,25% RSD dla 5 µl 

7. Błąd przenoszenia "carryover"  : <0.0015%  

8. Dozowanie próby w maksymalnie w 15 s 

9. Zmienna objętość nastrzyku do strumienia bez straty próbki  

 

c. 

Termostat do kolumn: 

1.  termostatowany w zakresie co najmniej: od -10°C do 85°C 

2.  wymuszona regulacja temperatury 

3.  mieszczący minimum sześć 30 cm kolumn  

4. wyposażony w dwa zawory 6 portowe 7 pozycyjne sterowane z oprogramowania spektrometru 

5.  zestaw przewodów i złączek dla typowej konfiguracji zaworu  z 6 pozycjami i 7 portami w termostacie 

 

d. 
Dodatkowo: 

1. Taca na rozpuszczalniki,  
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2. Minimum 4 butle szklane o objętości 1 L  

3. Baniak ochronny na zlewki wraz z filtrem oparów oraz skrzynią ochronną na baniak zabezpieczającą 

na wypadek przewrócenia baniaka i wylania zlewek 

4. Buteleczki do autosamplera min. 1000 szt. wraz z nakrętkami 

5. Zestaw różnych kolumn (min. 4 szt.), które umożliwią oznaczenie większości substancji organicznych 

wchodzących w skład między innymi środków ochrony roślin 

II.  

Wysokowydajny spektrometr mas do analizy ilościowej i jakościowej wraz z niezbędnym do pracy 

osprzętem i oprogramowaniem 

Parametry techniczne spektrometru mas MS/MS:  

a) Budowa spektrometru: 

• wnętrze spektrometru powinno być chronione przed zabrudzeniem specjalnym gazem osłonowym 

• wbudowana, sterowana z poziomu oprogramowania pompa strzykawkowa 

b) Źródło jonów: 

• ortogonalne, pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, w pełni wentylowane, z możliwością 

optymalizacji położenia dyszy w co najmniej dwóch wymiarach z możliwością pracy w trybie ESI lub 

APCI 

• procedura czyszczenia źródła niewymagająca wyłączania spektrometru  

c) Analizatory mas: 

• kwadrupolowy z przynajmniej dwoma kwadrupolowymi analizatorami masy i wysokosprawną komorą 

kolizyjną 

• zakres pracy kwadrupoli przynajmniej od 5 do 2000 m/z 

• czułość ESI w trybie jonów dodatnich dla 1 pg rezerpiny S/N nie gorszy niż 100 000:1 (RMS) oraz w 
trybie jonów ujemnych dla 1 pg chloramfenikolu S/N nie gorszy niż 100 000:1 (RMS) 
• szybkość skanowania, co najmniej 20 000 amu/s, 

• ilość przejść MRM: nie mniej niż 500 MRM-ów w ciągu 1 s 

• wysoka stabilność kalibracji – przynajmniej 0.1 amu w ciągu 24h pracy  

• zmiana polaryzacji maksymalnie w 50 ms 

d) Tryby pracy: 

• możliwość wykonywania w trakcie jednej akwizycji analizy zarówno w jonach dodatnich jak i 

ujemnych: 

• skanowanie przy użyciu pierwszego lub drugiego kwadrupola, 

• obserwowanie wybranych jonów (SIM), 

• obserwowanie wybranych reakcji fragmentacji (MRM), 

• badanie produktów reakcji fragmentacji, 

• obserwowanie jonów macierzystych, z których powstają określone fragmenty, (PrecursorIon Scan) 

• obserwowanie reakcji fragmentacji, w wyniku których powstają cząsteczki obojętne (NeutralLoss Scan). 

• Wykonywanie rekcji fragmentacji MS3 z możliwością zdefiniowania jonu macierzystego zarówno w 

pierwszym, jak i w drugim etapie fragmentacji, 

• Wykonywanie pomiarów z podwyższoną rozdzielczością (FWHH ≤ 0,3 m/z) 

• Wykonywanie badań ilościowych w oparciu o MS3 

e) Komora zderzeń: 

• wysokosprawna, umożliwiająca obserwowanie przynajmniej 500 par MRM w trakcie jednej sekundy, 

wartości energii zderzeń kontrolowane cyfrowo 

 

III.  

Oprogramowanie: 

• Musi umożliwiać analizę ilościowa jak i jakościową otrzymanych wyników oraz proste tworzenie i 

korzystanie z biblioteki widm fragmentacyjnych. 

• Musi posiadać opcję warunkowego zbierania danych 

• Musi umożliwiać automatyczne porównywanie zarejestrowanego widma z widmami zawartymi w 

oferowanej bibliotece 

• Oprogramowanie musi zawierać 2 licencje (1 licencja do analizy i akwizycji danych, i 1 licencja 

wyłącznie do analizy danych).   

• Cały zestaw LC-MC/MS musi być obsługiwany przez oprogramowanie sterujące spektrometrem mas 

• Zawiera pakiet aplikacji biurowych kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem do zbierania i 

analizy danych oraz zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerach PC 

•biblioteka widm EPI (nie klasyczna Product ION) dla >2500 związków zawierająca: pestycydy, 

antybiotyki, mykotoksyny itp. Możliwość wykorzystania z dowolną metodą screeningu (zakupioną lub 

opracowaną we własnym zakresie). Licencja roczna.  

IV.  
Dodatkowe niezbędne wyposażenie do spektrometrów mas 

1. Montaż, zainstalowanie i uruchomienie wstępne całego zestawu wraz  z oprzyrządowaniem  
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2. Niezbędne akcesoria konieczne do uruchomiania aparatu i sprawdzenia poprawności jego działania 

3. Zestaw generowania gazów spełniający wymogi techniczne oferowanego spektrometru mas, zapewniający 

dostarczenie wszystkich gazów potrzebnych do funkcjonowania systemu LC-MS/MS, bez konieczności 

stosowania dodatkowych butli z gazem.  

Zestaw powinien składać się ze : 

a) stołu pod spektrometr z wbudowanym generatorem gazów, ze schowkiem na pompę wstępną. Schowek 

powinien być odpowiednio wentylowany, a jego konstrukcja powinna gwarantować znaczące zmniejszenie 

hałasu powodowanego przez pompę wstępną. 

b) bezolejowa sprężarka spiralna, wolnostojąca, wyposażona w co najmniej 250L zbiornik i filtry o 

parametrach nie mniejszych niż Qn=0,45m3/min i pmax=10bar. 

4. pompa wstępna: zasilanie 230V/50Hz; Max. prąd wejściowy: 4.2 A (50 Hz) 

5. Dwa zestawy komputerowe składające się z: jednostki komputerowej, monitora i drukarki  laserowej 

dedykowany do obsługi zestawu LC-MS/MS o poniższej specyfikacji lub równoważnej: 

- obudowa typu: mini tower 

- monitor 22” o minimalnej rozdzielczości 1920x1200 

- procesor np. Intel Core I5-4570S (minimum 6740 punktów w teście PassMARK). 

- minimum 8 Gb DDR3 1600Mhz SDRAM  

- dwa dyski po minimum 2Tb HDD z konfiguracją RAID 1  

- DVD RW (CD RW - kompatybilny),  

- 3 porty ethernet,  

- 2 pojedyncze porty na karty Broadcom 

- 2 x mysz optyczna 

- 2 x klawiatura 

Każdy komputer wyposażony w 64 bitowy system operacyjny  kompatybilny z oprogramowaniem zestawu 

LC-MS/MS oraz pakietem oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013 – pełna wersja  

Komputery muszą być zgodne z RoHS i muszą mieć możliwość używania jako stacja robocza do 

sterowania lub samodzielny komputer do przetwarzania danych. 

6. Zasilacz awaryjny UPS o mocy pozornej nie mniejszej niż 6 kVA z instalacją elektryczną niezbędną do 

podłączenia zestawu LC/MS/MS 

7. Wszystkie elementy zestawu (urządzenia, oprogramowanie)  powinny  być kompatybilne 

8. Stolik HPLC – spełniający wymogi oferowanego zestawu HPLC 

9. Zapewnienie  bezpłatnego serwisu  gwarancyjnego ( na miejscu w IPO w Warszawie) obejmującego części 

uszkodzone, robociznę i dojazd, w zakresie całego zestawu LC-MS/MS wraz z oprzyrządowaniem(w ciągu 

24 h od daty zgłoszenia). 

10. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego (serwis z siedzibą w Warszawie) obejmującego cały zestaw LC-

MS/MS wraz z oprzyrządowaniem (w ciągu 24 h od daty zgłoszenia). 

11. Wykonanie 2 bezpłatnych przeglądów  w trakcie trwania gwarancji (po pierwszym i drugim roku 

eksploatacji) 

12. Wykonanie instalacji sprężonego powietrza pomiędzy pomieszczeniami sprężarki i spektrometru  

(szacowana odległość max. 15mb) 

13. Kwalifikacja IQ/OQ/PQ spektrometru i chromatografu – zrobioną po uruchomieniu zestawu  

14.  Walidację aparatury i oprogramowania z pełną dokumentacją 

15. Dwukrotne szkolenie z obsługi spektrometru (w momencie instalacji i np. po 4-6 tygodniach),co najmniej 

po 3 dni 

16. Zaawansowane szkolenie w laboratorium dostawcy po sześciu miesiącach użytkowania dla przynajmniej 

dwóch osób 

17. dodatkowo pomoc w ustawieniu min. czterech metod badawczych, w ciągu okresu gwarancji 

18. Instrukcje obsługi  w języku polskim 

V.  Warunki serwisu gwarancyjnego 

 Okres gwarancji minimum 24 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego 

 

Oferowany powyżej sprzęt  ma być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 

(poza materiałami eksploatacyjnymi). 
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      Załącznik Nr 1do SIWZ  

                            Formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko i/lub nazwa 

(firma) Wykonawcy 

 

 

 

Adres wykonawcy: 

 

 

 

Kod, miejscowość, województwo, kraj   

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ulica, nr domu, nr lokalu  

________________________________________________________________________________ 

 

Nr telefonu: Nr faksu: 

URL: http:// adres skrzynki ePUAP:  

Organ rejestrowy: Rejestr nr: 

NIP Nr: REGON Nr: 

Bank: Nr rachunku: 

 

Identyfikator postępowania:  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  

chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym  MS-MS. oferujemy przedmiot zamówienia, 

zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy CRZP/IPO/EA/15/19 

zwaną dalej „SIWZ”, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 

Załączniku do SIWZ  

 

1) Łączna cena netto oferty w wysokości  ......................................................... złotych 

(słownie: …………………………………………………............................……………….złotych). 

2) Łączna cena brutto oferty w wysokości   ...............................................złotych 

(słownie.................................................................................................................................. złotych). 

3) Oferowany przedmiot spełnia parametry techniczne j.n. 

 

 

 



str. 20 

 

T Parametr pożądany Sposób spełniania * 

T1 1.Rodzaj łącznika pomiędzy źródłem jonów i częścią 

spektrometru, w której panuje wysoka próżnia: 

◻️ Linia desolwatacyjna 

◻️ Łącznik średniociśnieniowy 

T2 2. Tryb ESI – maksymalny przepływ w źródle bez 

stosowania podziału strumienia 

………ml/min 

(podać wartość) 

◻️≤2,5 ml/min 

◻️>2,5 ml/minin 

T3 3. Możliwość pracy z podwyższoną rozdzielczością FMWH ◻️>0,3Da 

◻️≤0,3Da 

T4 4. Możliwość analizy ilościowej w oparciu o tryb MRM3 ◻️Nie 

◻️Tak 

T5 5. Podniesienie czułości poprzez wzmocnienie skanowania 

jonów potomnych (EPI): 

◻️Nie 

◻️Tak 

T6 6. Oprogramowanie posiadające opcję zbierania widm 

fragmentacyjnych na podstawie wybranych kryteriów 

◻️Nie 

◻️Tak 

 

* (proszę zaznaczyć X odpowiednią odpowiedź)  

 

1. Oświadczamy, że w cenie brutto ujęliśmy wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, 

w tym instalacje, szkolenie oraz  warunki płatności. 

2. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

Informacja Wykonawcy: 

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

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

3. Zamierzam/ nie zamierzam** powierzyć część zamówienia określoną w rozdziale III ust. 1 SIWZ 

podwykonawcy: 

 (wymienić części zamówienia i firmy podwykonawców realizujących je) 

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

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

4. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. 

5. Akceptujemy istotne postanowienia umowy (wg Załącznika Nr 5 do SIWZ) 

6. Czujemy się związani ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ. 

7. Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w rozdz. III  

8. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? tak/nie* 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z rozdziałem I niniejszej SIWZ w zakresie informacji 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut 

Przemysłu Organicznego 
10. Załącznikami do naszej niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

11. Oferta została złożona na ……….  ponumerowanych stronach 

12. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o  

zwracanie się do: 

……………………..……………., tel. ………………., faks ……………., e-mail ..……………. 
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imię i nazwisko (W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, 

prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę). 

13. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Numer konta Wykonawcy, na które miałoby być przelane wynagrodzenie:  

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

 

………………, dnia ……........... r.  
     Miejscowość        

                                       ………………………………….…………………………. 
                 Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania  

                                                                          w imieniu Wykonawcy 

     (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka  

                                                                         z imieniem i nazwiskiem) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

** UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału 

podwykonawców - zaleca się wpisać „nie dotyczy” 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 
JEDZ 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
Wzór zobowiązania  

 

 

 

……………………………………    …………………, dnia …………… 
 (pieczęć Wykonawcy)                (miejscowość) 

 

 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  

NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

na podstawie art. 22a ust. 2 Pzp 

 

 

……………………………………………………………………………………………..,  
(imię i nazwisko / nazwa firmy - podmiotu zobowiązującego się) 

 

 

oświadczam, że zobowiązują się do oddania Wykonawcy: 

 

 

……………………………………………………………………………………………..,  
(nazwa Wykonawcy) 

 

 

do dyspozycji: 

 

 

………………………………………………………………………………………………….………. 
(wskazać zasoby niezbędne do realizacji zamówienia) 

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

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

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

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

 

 

jako niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)    
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Załącznik Nr 3A 

Wzór  oświadczenia 

 

 

……………………………………   …………………, dnia  

         (pieczęć Wykonawcy)          (miejscowość) 

          

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE: 

1. Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 

2. Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu 

zamówienia. 

3. Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. 

4. Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

 

Podstawa prawna §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.). 

 

……………………………………………………………………………………………..,  

(nazwa Wykonawcy) 

 

 

LP. 

WYKAZ 

SZCZEGÓŁOWYCH 

INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH: 

 Nazwa 

innego 

podmiotu 

z adresem 

1 Zakresu dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sposobu wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, 

przez Wykonawcę przy 

wykonaniu zamówienia 

 

 

 

 

 

3 zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego  

 

 

 

 

4 czy podmiot, na zdolnościach 

którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

 

 

 

 

        

………………………………………………   
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       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)   
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UWAGA 

ZAŁACZNIK TEN WYKONAWCA SKŁADA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA 

ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA 

W ART. 86 UST. 3 USTAWY PZP 

Załącznik Nr 4 SIWZ 

 

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

    pieczęć Wykonawcy 

O ś w i a d c z e n i e 

o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ……………………………………., Numer Sprawy ………………., zgodnie z 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oświadczamy, że: nie należymy* / należymy* do grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t j. Dz. U. z 2019, 

poz. 369).   

* Niepotrzebne skreślić 

** Załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku 

przynależności do grupy kapitałowej).  

 

………………… dnia, 2019- …… - ……      …….................................................................  

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela) 

Lista podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej 

(dot. złożenia ofert przez Wykonawców należący do tej samej grupy kapitałowej) 

 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu  

z adresem 

 

 

Uwagi 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

 

 

 

…………………………………..………… 

        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ  
Istotnie postanowienia umowy  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarta w dniu … … 2019 r. w Warszawie, pomiędzy:………………………...................... 

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

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

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

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Wykonawcy polegające na dostawie, montażu, 

uruchomieniu oraz przeniesieniu własności …………………………………  (zwanego 

dalej urządzeniem) na rzecz Zamawiającego, za cenę płatną w określonych ratach. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem nowego fabrycznie urządzenia (rok 

produkcji …), które nadaje się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, jest 

pozbawione wad fizycznych, ani też nie jest obciążone prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ. 

 

§ 2 

 

1. Dostawa urządzenia nastąpi do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Przemysłu 

Organicznego w Warszawie – Zakład Analityczny, pokój……… (ul. Annopol 6, 03-

236 Warszawa), nie później niż……………………………………od daty zawarcia 

umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić koordynatora Zamawiającego, o którym jest 

mowa      w § … ust. 1 umowy, o planowanym terminie urządzenia z przynajmniej 7 – 

dniowym wyprzedzeniem.  

3. Z chwilą dostawy Wykonawca dokonuje montażu i uruchomienia urządzenia, jak 

również przekazuje Zamawiającemu wszelkie atesty, certyfikaty, zezwolenia lub 

decyzje, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim, licencje, 

oprogramowanie oraz wszelkie dokumenty niezbędne do używania urządzenia zgodnie 

z jego przeznaczeniem.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą, montażem oraz 

uruchomieniem urządzenia, w szczególności koszty: opakowania i zabezpieczenia 

urządzenia na czas przewozu, przewozu, ubezpieczenia urządzenia na czas przewozu.  

5. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie … członków personelu 

Zamawiającego       z zakresu bieżącej obsługi urządzenia, które będzie trwać minimum 

………………... Szkolenie powinno rozpocząć się……………………………………. 

Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

6. Strony z czynności określonych w § 2 ust. 3 – 5 umowy sporządzają protokół odbioru.. 

Warunki odbioru urządzenia stanowią: 

a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego, 
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b) stwierdzenie prawidłowości działania urządzenia i jego wszystkich podzespołów, 

c) przekazanie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, 

7. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru w przypadku, gdy urządzenie: 

a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 

b) jest niekompletna, przez co należy również brak przekazania dokumentów 

wymienionych w § 2 ust. 3 umowy; 

c) posiada wady fizyczne lub ślady używania, 

- w takim przypadku Strony sporządzają protokół, w którym Zamawiający wymienia 

dokładnie wady lub braki oraz wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich 

usunięcie. Stwierdzenie należytej realizacji zobowiązania przez Zamawiającego 

następuje na podstawie protokołu odbioru.  

8. Jeżeli wady urządzenia stwierdzone przy odbiorze są tego rodzaju, że uniemożliwiają 

używanie zgodnie z przeznaczeniem lub nie dadzą się usunąć, bądź też wyznaczony 

przez Zamawiającego termin usunięcia wad upłynął bezskutecznie, to Zamawiający 

może złożyć oświadczenie  o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 

9. Z chwilą sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru, przedmiotowe urządzenie 

przechodzi na własność Zamawiającego, a także przechodzą na Zamawiającego  

korzyści oraz ciężary związane z urządzeniem, jak również niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady urządzenia na okres ……. 

miesięcy. Bieg okresu rękojmi za wady urządzenia rozpoczyna się z chwilą przejścia na 

Zamawiającego korzyści i ciężarów związanych z urządzeniem.  

2. Zamawiającemu tytułem rękojmi za wady urządzenia przysługują uprawnienia 

przewidziane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. 

Dz.U. 2017, poz. 459 ze zm.). 

3. Wykonawca w czasie trwania rękojmi za wady urządzenia zobowiązany jest 

dokonywać bezpłatnie przeglądów technicznych urządzenia, które będą odbywać się co 

12 miesięcy kalendarzowych. 

4. Wykonawca w czasie trwania rękojmi za wady urządzenia zobowiązany jest do 

bezpłatnego serwisu urządzenia, obejmującego usuwanie stwierdzonych wad, usterek 

lub awarii oraz wymianę części zamiennych. 

5. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia przez okres co 

najmniej     7 lat od daty zawarcia umowy. 

6. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonych 

wadach, usterkach lub awarii, a to za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – 

mail: … Wykonawca zapewnia obecność serwisanta u Zamawiającego nie później niż 

w 2 dni robocze od daty złożenia zawiadomienia.  

7. Wykonawca usuwa wady lub usterki urządzenia w terminie 14 dni roboczych od daty 

złożenia zawiadomienia przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach termin ten może zostać przedłużony w porozumieniu z Zamawiającym.  

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zaistniałej wady, usterki lub awarii w 

terminie wskazanym w § 3 ust. 7 zd. 1 umowy, Zamawiający ponownie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia zawiadomienia, przy czym w razie 

bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do: 

a) w przypadku wad ograniczających przydatność urządzenia do używania zgodnie z 

jego przeznaczeniem – złożenia oświadczenia o odpowiednim obniżeniu ceny lub 
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powierzenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej, a to na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 

b) w przypadku wad uniemożliwiających używanie urządzenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem – do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

9. Wykonawca zapewnia, że osoba wykonująca serwis lub przegląd techniczny urządzenia 

będzie posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w tym 

zakresie oraz będzie posługiwać się językiem polskim. Za działania lub zaniechania tej 

osoby Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawcy tytułem należytej realizacji zobowiązania będzie przysługiwać cena w 

kwocie            … zł (słownie: … złotych …/100) brutto, na którą składają się: 

- kwota netto:   … zł (słownie: … złotych …/100); 

- podatek VAT:  … zł (słownie: … złotych …/100); 

- kwota brutto:  … zł (słownie: … złotych …/100); 

- Wykonawcy poza ceną nie przysługują inne roszczenia majątkowe tytułem realizacji 

umowy. 

2. Zapłata ceny nastąpi w następujący sposób: kwota 200.000 zł brutto (słownie: dwieście 

tysięcy złotych 00/100) zostanie uiszczona z zachowaniem terminu i sposobu 

wskazanego w § 4 ust. 3 i 4 umowy, a pozostała część ceny zostanie uiszczona w 36 

miesięcznych i równych częściach, z których każda będzie o wysokości … zł (słownie: 

… złotych …/100) brutto. Płatność ceny (czyli kwoty 200.000 zł oraz 36 miesięcznych 

należnych części) nastąpi w oparciu o faktury VAT, których podstawę wystawienia 

stanowi obustronny i bezusterkowy protokół odbioru urządzenia. 

3. Termin płatności każdej części wynosi 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

odpowiadającą wysokości raty ceny. 

6. Zamawiający może dokonać zapłaty należnej części przed terminem płatności, jak 

również przed wystawieniem faktury VAT przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności wynikającej z umowy, przy czym zgoda powinna zostać wyrażona w 

formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem bezskuteczności. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących 

przypadkach: 

a) opóźnienia z dostawą, montażem lub uruchomieniem urządzenia w lokalizacji 

Zamawiającego w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy – w 

wysokości  0,2 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 

15 % ceny; 

b) opóźnienia z przekazaniem dokumentów, oprogramowania lub licencji, o których 

mowa     w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2 % brutto ceny za każdy dzień opóźnienia, 

jednakże nie więcej niż 15 % ceny; 
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c) opóźnienia z rozpoczęciem szkolenia z zakresu bieżącej obsługi urządzenia, w 

stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 umowy – w wysokości 0,1 % ceny 

brutto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10 % ceny; 

d) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w stosunku do 

odpowiedniego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 0,2 % 

ceny brutto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % ceny; 

e) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub w 

ramach serwisu bądź przeglądu technicznego, w stosunku do terminu określonego 

w § 3 ust. 7 zd. 1 umowy   – w wysokości 0,2 % ceny brutto za każdy dzień 

opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % ceny; 

f) opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego – w wysokości 0,1 % ceny brutto 

za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10 % ceny; 

g) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20 % ceny brutto. 

2. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania za szkodę, której 

wysokość przenosi wartość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną na podstawie noty obciążeniowej, płatnej               

w ciągu 21 dni od daty doręczenia. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu płatności należności stwierdzonych notą 

obciążeniową lub wówczas, gdy termin płatności należności umownych 

przysługujących Wykonawcy tytułem umowy przypada po terminie płatności noty 

obciążeniowej, Zamawiający zastrzega możliwość potrącania kar umownych z ceny lub 

jakichkolwiek innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach 

uregulowanych  w Kodeksie cywilnym lub niniejszej umowie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy wówczas, gdy Zamawiający opóźnia się z 

zapłatą dwóch rat, pod warunkiem uprzedniego wezwania Zamawiającego do 

uregulowania zadłużenia w dodatkowym 7 – dniowym terminie. Wezwanie powinno 

zostać złożone w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem bezskuteczności.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w formie pisemnej zastrzeżonej pod 

rygorem bezskuteczności. 

 

§ 7 

 

1. Strony dla zapewnienia współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, w 

szczególności sporządzenia protokołu odbioru, zgłaszania wad lub usterek urządzenia, 

ustanawiają koordynatorów w osobach: 

- ze strony Zamawiającego: ……………………….., tel. ……………., e – mail: 

…………….; 

- ze strony Wykonawcy:      ……………………….., tel. ……………., e – mail: 

…………….; 

2. Zmiana koordynatora nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 8 ust. … umowy i 

dla swojej skuteczności wymaga uprzedniego zawiadomienia drugiej Strony za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§ 8 
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1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują właściwe przepisy 

prawa, zwłaszcza Kodeksu cywilnego. 

2. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że do umowy nie znajduje zastosowania Konwencja 

Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 

sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. 1997, nr 45, poz. 286 ze zm.). 

4. Zmiany lub uzupełnienia umowy, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub postanowień SIWZ, 

może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem 

bezskuteczności. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów mogących wynikać z niniejszej umowy jest 

właściwy rzeczowo sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się Sieć Badawcza 

Łukasiewicz -  Instytut Przemysłu Organicznego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y:    W Y K O N A W C A: 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ – Identyfikator postępowania / Klucz publiczny 

 

 

 

 

 

 

 
 

72bd6712-3e60-4cba-be20-73968cfda87a 
…………………………………………………………………………………. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw 
 
 
 
 
 

...............................................................                                                        
oznaczenie wykonawcy 

 

Wykaz dostaw 

  
Oświadczenie 

 

l. p. Przedmiot zamówienia 
Wartość 

dostawy brutto 
Data 

wykonania 

Podmiot, na 
rzecz którego 

dostawy 
zostały 

wykonane 

Uwagi 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 


