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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
I.1.

Zamawiający:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT METALURGII ŻELAZA im. St. Staszica w Gliwicach
Siedziba: ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice
Telefon: (032) 23 45 205, fax: (032) 23 45 300
Konto Bankowe: Bank Polska Kasa Opieki SA
numer konta: 80 1240 4272 1111 0010 4275 3925
NIP: 631-269-18-91, REGON: 000026867, KRS 0000846236,
www.imz.pl, e-mail: imz@imz.pl
I.2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasad określonych ustawą –
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

I.3.

Oznaczenie postępowania:
Nazwa zamówienia:
„Dostawa wraz z instalacją zestawu do kulometrycznego oznaczania zawartości
węgla i siarki w materiałach stałych”
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
DZ/270/ZP-421/2020. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, we wszelkich kontaktach
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

I.4.

Informacje wprowadzające:
a)
b)
c)
d)
e)

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
f) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.
g) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
h) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
i) Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
j) Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
k) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
przedmiotowego zamówienia.
l) Rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich
złotych.
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m) Podwykonawstwo:
a. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
b. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw/firm podwykonawców.
d. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze
umowy.
I.5.

Informacje uzupełniające:
a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku
nie powinny być wykorzystane w inny sposób, ani udostępniane osobom
nieuczestniczącym w postępowaniu.
b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie “ustawa”,
bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
c) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania,
Zamawiający poinformuje wszystkich biorących w nim udział.
d) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca
ubiegający się o zamówienie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
e) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy,
f) Zamawiający, w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp, może dokonać oceny ofert w oparciu
o kryteria, o których mowa w Rozdziale XI, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1

Określenie przedmiotu zamówienia:
„Dostawa wraz z instalacją zestawu do kulometrycznego oznaczania zawartości
węgla i siarki w materiałach stałych”

II.2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zestaw służący do kulometrycznego oznaczania zawartości węgla i siarki w różnych
materiałach, a zwłaszcza w minerałach, ceramice, osadach, odpadach przemysłowych,
węglikach, węglu (zestaw zwany dalej także „urządzeniem”). Zawartość węgla i siarki
oznaczana będzie poprzez rozkład termiczny/spalenie badanego materiału w tlenie i
następnie miareczkowanie kulometryczne produktów rozkładu/spalenia.
Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, gotowy do pracy bez
konieczności nabywania dodatkowych części, kabli, akcesoriów, zasilaczy, przyłączy, itp.
oraz oprogramowania sterującego i analitycznego. Dostawca gwarantuje, że dostarczone
urządzenie jest fabrycznie nowe i nie było używane w jakimkolwiek laboratorium oraz
prezentowane na konferencjach i imprezach targowych, wolne od wad prawnych
i fizycznych oraz zgodne z normami i obowiązującymi wymaganiami technicznoeksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Należy uwzględnić przetestowane, działające
najnowsze rozwiązania techniczne.
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny urządzenia.
Wymagana jest deklaracja zgodności zgodnie z artykułem 8 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087 z
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2005 w
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r.
nr 259 poz. 2170) i opatrzenie ich europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.
II.3.

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie zestawu do kulometrycznego
oznaczania zawartości węgla i siarki:
a) Aparatura do miareczkowania kulometrycznego:
− termostatowane naczynie reakcyjne do miareczkowania;
− pomiar pH z rozdzielczością 0,001;
− układ do miareczkowania kulometrycznego sterowanego w zależności od pH
elektrolitu.
b) Piec do spalania (rozkładu) próbek:
− piec rurowy (rura wykonana z porcelany) ogrzewany oporowo;
− maksymalna temperatura pracy: 1400 oC;
− stabilizowana temperatura pracy ciągłej: do 1350 oC.
Ponadto zestaw powinien zawierać:
− wagę analityczną (nośność ok. 150 g, rozdzielczość 0,1 mg);
− pochłaniacz halogenów;
− komputer, monitor i drukarkę;
− oprogramowanie do zbierania i obróbki danych pomiarowych;
− zestaw części zamiennych (elektrody pH, rury do spalań, elementy grzewcze,
uszczelki, inne);
− materiały zużywające się pozwalające na wykonanie 1000 analiz (łódki do
spalań, odczynniki);
− trzy materiały referencyjne (3 x 50 do 100 g) do kontroli działania zestawu.

II.4.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem,
wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
2. montaż urządzenia i jego uruchomienie w laboratorium Zamawiającego w Gliwicach,
3. wykonanie kontrolnych pomiarów dla próbki referencyjnej,
4. dostarczenie wraz z urządzeniem dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi
umożliwiających korzystanie z urządzenia i oprogramowania. Dokumentacja musi
zawierać szczegółowe instrukcje obsługi oraz kompletną dokumentację techniczną
wszystkich elementów składowych w języku polskim oraz wszelkich wymaganych
prawem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw, DTR bądź innych
równoważnych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
5. szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia w siedzibie
Zamawiającego. Koszty szkolenia, w tym koszty przejazdów i pobytu ponosi Wykonawca
i należy włączyć w cenę oferty. Odbycie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem
Wykonawcy dla każdej z osób uczestniczących w szkoleniu.
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II.5.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
Całość prac musi być zakończona w terminie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.
Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14,
Zakład Chemii Analitycznej

II.6.

Warunki gwarancji:
1. Wykonawca zapewni dla urządzenia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
2. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na cały
przedmiot umowy wynosił minimum 2 lata.
3. W ramach gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy techniczne
urządzenia co najmniej 2 w danym roku.
4. Gwarancja obejmuje dostawę i prace instalacyjne zgodnie z umową oraz specyfikacją,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami.
5. Serwisem gwarancyjnym objęte są wszystkie awarie, które nie są spowodowane przez
niewłaściwe użytkowanie urządzeń.
6. Serwis gwarancyjny jest bezpłatny.
7. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady dostawy, które
wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego, aż do upływu terminu wynikającego
z gwarancji. Są to zarówno wady dostawy, jak i montażu, które ujawniły się po dacie
odbioru końcowego, lecz powstały przed tą datą, a także wady, które powstały po
dokonaniu odbioru końcowego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający zawiadamia pocztą elektroniczną lub telefonicznie o wszelkich wadach,
które wyszły na jaw w okresie gwarancyjnym.
9. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji w czasie 48 godzin od daty
powiadomienia o awarii.
10. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie stwierdzone protokolarnie.
11. Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancyjnym odmówi usunięcia wad lub nie usunie wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do
usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym Zamawiający powiadamia
Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.
12. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu, akcesoriów i części zamiennych do
urządzenia przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.
13. Serwis pogwarancyjny będzie prowadzony z zachowaniem identycznych zasad
realizacji napraw, jak to będzie miało miejsce w okresie gwarancyjnym (bez
konieczności podpisywania corocznych kontraktów).

II.7.

Warunki wykonania zamówienia:
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
ludzi i mienia, należy zabezpieczyć miejsce wykonywania prac, zapewnić porządek,
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, należy
również zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników własnych
i podwykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki
i zajścia przy wykonywaniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
odpowiedzialność ta spoczywa w pełni na Wykonawcy.
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 oraz dodatkowo Zamawiający
przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:
1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508) 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 zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.),
1.2 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 Ustawy PZP,
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.
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów .
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) Sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał minimum dwie dostawy
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (tj. dostarczył
minimum dwa urządzenia podobnego rodzaju, o podobnej funkcjonalności, działaniu
itp.) z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz posiada dokumenty
potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa
wyżej są np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie
warunków, o których mowa powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

6

Numer sprawy: DZ/270/ZP- 421/2020
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (KONSORCJUM)
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi
zostać złożone stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
5.3. Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,
5.4. Oferta będzie zawierać informacje i wymagane oświadczenia, dotyczące każdego partnera
konsorcjum.
5.5. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące Wykonawcy.
5.6. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej niniejszego rozdziału (III. Pkt. 2 ac) uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnianiem.
5.7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Wykonawca zobowiązany jest po zawiadomieniu o wyborze jego oferty, a przed
podpisaniem umowy dostarczyć do Zamawiającego kopię umowy lub inny dokument
potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki, podpisany przez wszystkich partnerów; przy czym
termin na jaki zawarto umowę nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
(obejmujący również okres gwarancji i rękojmi). Umowa konsorcjum będzie stanowić załącznik
do umowy o wykonanie zamówienia.
5.8. W przypadku, gdy przesłanka do wykluczenia z postępowania zajdzie względem choćby
jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, skutkować to będzie
wykluczeniem z postępowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
5.9. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy.
6. Poleganie na potencjale innych podmiotów

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zasobach (zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej) innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy PZP, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.2. 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.
6.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego alternatywnie:
• Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
• Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w Rozdziale III pkt. 2.
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IV. WYKAZ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie
z załączonym wzorem).
Przedmiotowe Oświadczenie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa
samodzielnie, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa
odrębnie każdy z Wykonawców.

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PO OPUBLIKOWANIU
INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Instytutu (www.imz.pl) informacji z otwarcia ofert, przekazuje
Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (zgodnie z załączonym wzorem).
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
oświadczenie dot. grupy kapitałowej składa każdy z tych podmiotów odrębnie.
3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
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 oraz 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.

3.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1. Wykaz minimum dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (tj. dostarczył
minimum dwa urządzenia podobnego rodzaju, o podobnej funkcjonalności, działaniu
itp.) wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami
potwierdzającymi (referencjami), że w/w dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa wyżej są referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
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o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.

3.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postepowania:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3.3 Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, jest zobowiązany zamieścić informację o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w punkcie IV.1 i wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie IV.1.
3.5 Wykonawcy mający siedzibę
Rzeczypospolitej Polskiej

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

3.5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 ppkt 1 - 3 niniejszego rozdziału,
składa - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.5.2 Dokument, o których mowa w ppkt 3.5.1 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 3.5.1
a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3.5.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 3.5.2 stosuje się.
3.5.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym
rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem
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internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3.5.5. Forma dokumentów:
• Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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.
• Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
• 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.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE
Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w ustawie, art. 38 ust. 1 i 2.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postepowaniem można przesyłać pisemnie na adres:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metalurgii Żelaza, Dział Zarządzania i Informacji, ul.
Karola Miarki 12-14 pokój 38, 44-100 Gliwice, pocztą elektroniczną na adres: imz@imz.pl lub
faksem na nr: (032) 23 45 300.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują pytania i prośby drogą elektroniczną lub
faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa
Kurkowska e-mail: ewa.kurkowska@imz.pl, tel. (032) 23-45-217.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba,
że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień (art. 38 ust. 1 i 1a).
7. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza je na stronie internetowej, bez
ujawniania źródła zapytania (art. 38 ust. 2).
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania i zalecenia ogólne:
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) ofertę stanowi załączony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
formularz Oferta z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w formie załączników,
2) Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie
miejsca do tego celu wskazane w formularzu Oferty i w załącznikach,
3) w przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
należy wpisać w danym miejscu „nie dotyczy”,
4) oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej
zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, oferta winna być złożona w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie.

10

Numer sprawy: DZ/270/ZP- 421/2020
6) Koperta powinna być zaadresowana oraz opatrzona w numer sprawy – DZ/270/ZP421/2020, z wyraźnym zaznaczeniem tytułu postepowania. W przypadku braku tej
informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku
np.: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert. Ponadto koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy (art. 84 ust. 2)
7) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań, a wszystkie jej strony parafowane,
8) oferta winna być zszyta trwale, a wszystkie jej strony ponumerowane,
9) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę.
2. Zmiany i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert – art. 84 ust. 1 ustawy. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie
należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.
3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz Oferta. Wraz z ofertą powinny być
złożone:
1) Oświadczenia wymagane zgodnie z punktem IV.1. SIWZ,
2) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami np. zobowiązanie, o którym mowa w punkcie
III. 6.2 SIWZ,
3) W przypadku konsorcjum, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi zostać złożone
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, chyba że Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (rejestrów
publicznych), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

VII. PRZESŁANKI POWODUJĄCE ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.01.2021r. do godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza, ul. Karola
Miarki 12-14, kod 44-100 Gliwice, Dział Zarządzania i Informacji, Budynek A, pok. 38
2. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
3. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy Pzp.
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4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza, 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14, budynek A, pokój 38
w dniu 19.01.2021r., godz. 1100.
6. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
a. Podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
b. Otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
c. Podanie nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Instytutu
www.imz.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż
w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga: Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie stempla
pocztowego.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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 (art. 85 ust. 2).

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

2.

Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem
VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać
z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena może być tylko jedna i
nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
Cena ofertowa brutto obejmuje cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami
poniesionymi w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia, w szczególności: koszt elementów instalacji wraz z dostarczeniem zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, koszt opakowania, rozładunku i wniesienia w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, koszt sprawdzenia pomieszczenia przeznaczonego pod
zabudowę instalacji, koszt montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników
Zamawiającego oraz koszt przekazania praw autorskich. Ponadto koszt zapewnienia
bezpłatnego serwisu technicznego na terenie RP w okresie gwarancyjnym, zgodnie
z wymaganiami SIWZ, a także podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę
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3.

4.

(w tym koszt ewentualnego cła), a także wszelkie inne koszty, w tym ubezpieczenie i ryzyko
realizacji przedmiotu umowy.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. W przypadku
zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa (23%), Wykonawca winien wykazać
podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania
zwolnień podatkowych (np. przedstawiając wyjaśnienia bądź indywidulaną decyzję Urzędu
Skarbowego).
W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne,
które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na
terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę bez podatku
VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów
zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa
wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny
Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych,
kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej),
które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
UWAGA: Zaokrąglenia cen należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga
cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

5. Jeżeli zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 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 (jeśli dotyczy), 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.

XII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, z których każdemu
odpowiada określona liczba punktów.
a) Kryterium Cena oferty (C), które w ocenie końcowej będzie stanowić 60%
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = [Cn : Cb] x 60 ,
gdzie: Cn – cena oferty najtańszej, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych
przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu na danym etapie badania
i oceny ofert
Cb – cena oferty badanej
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena
Maksymalna liczba punktów wynosi 60 i równa jest wadze kryterium.
b) Kryterium Okres gwarancji (G), które w ocenie końcowej będzie stanowić 10%
W tym kryterium będzie oceniany okres gwarancji na całość urządzenia udzielonej
Zamawiającemu wyrażony w pełnych latach, który będzie podlegać następującej
punktacji:
Okres gwarancji – 2 lata

– 0 pkt.
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Okres gwarancji – dodatkowy pełny rok
Okres gwarancji – dodatkowe pełne 2 lata

– 5 pkt.
– 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 10 i równa jest wadze kryterium.
c) Kryterium Okres Realizacji (R), które w ocenie końcowej będzie stanowić 10%.
W tym kryterium będzie oceniany deklarowany czas realizacji zamówienia wyrażony
w pełnych tygodniach (od dnia podpisania umowy), który będzie podlegać następującej
punktacji.:
Okres realizacji – od 12 do 14 tygodni
Okres realizacji – do 11 tygodni

– 0 pkt.
– 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 10 i równa jest wadze kryterium.
d) Kryterium Ocena techniczna urządzenia (T), które w ocenie końcowej będzie
stanowić 20 %.
W tym kryterium punktacja będzie przyznawana za rozwiązania techniczne umożliwiające
doposażenie/rozbudowę urządzenia w przyszłości o następujące formy prowadzenia
analizy:
−
−

analiza próbek ciekłych
oznaczanie węglanów

– 10 pkt.
– 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 i równa jest wadze kryterium.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryteriach

będzie

liczona

Każda oferta otrzyma łączną ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem:
O = C+G+R+T
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).

XII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania
zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust.
2 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez
Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy
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Pzp), przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia,
5. W celu należytego, w tym terminowego wykonywania postanowień SIWZ, przyjmuje się, że
dzień wysłania wezwania przez Zamawiającego jest jednocześnie dniem przyjęcia wezwania
do realizacji przez Wykonawcę.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
6.
7.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji 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.
Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego na Konto Bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr
rachunku: 14 1240 1343 1111 0000 2337 4270.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe praz poręczenia
innych instytucji winny zostać złożone w formie oryginalnego dokumentu. Dokument
zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze żądanie Zamawiającego w
terminie nie dłuższym niż 14 dni, a także niezależne od kwestionowania czy zastrzeżeń
Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy
w następujących ratach:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym
odbiorze przedmiotu umowy, w czasie którego nie zostaną stwierdzone usterki;
2) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
terminu rękojmi, pod warunkiem, że na dzień zakończenia okresu rękojmi nie będzie nie
usuniętych wad.

XIV. ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚCI
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru ofert, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z zachowaniem terminów wynikających z art. 94 ustawy. O miejscu i
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2.

3.

4.

5.

6.

dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego
Wykonawcę.
Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści
podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wybrany
Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze
wzorem umowy załączonym w SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich
ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy, przewiduje następujące zmiany
istotnych warunków umowy:
a) Możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń
i sytuacji (przyczyn zewnętrznych), których nie można było przewidzieć w chwili podpisania
umowy i które nie wynikają z winy Wykonawcy; taka zmiana nie może skutkować
zwiększeniem umówionego wynagrodzenia;
b) W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT,
wysokość wynagrodzenia brutto, wynikającego z oferty Wykonawcy, zostanie odpowiednio
powiększona (lub pomniejszona), stosownie do wzrostu/spadku wysokości stawki podatku
VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z wejściem w życie zmienionych
przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Zakazuje się dokonywania innych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych
w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy.
W przypadku zamiaru złożenia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o takim zamiarze w terminie 7 dni przed planowanym terminem jej
złożenia. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji, przekaże
Wykonawcy numer konta na platformie PEF.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.),
dalej „RODO”, Instytut informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut
Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach, ul. Karola Miarki 12-14, kod 44-100,
zwany dalej Instytutem.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ/270/ZP-421/2020 pt.
„Dostawa wraz z instalacją zestawu do kulometrycznego oznaczania zawartości węgla
i siarki w materiałach stałych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
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d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
i) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
j) w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy -„Środki
ochrony prawnej”, art. 179-198, określające zasady wnoszenia odwołania. Z uwagi na obszerność
tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując ustawę Prawo zamówień
publicznych – dział VI ustawy PZP. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
Załączniki do SIWZ:
•
•

Wzór umowy
Druk oferty z załącznikami
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Załącznik do SIWZ
WZÓR
UMOWY Nr DZ/270/ZP-421/2020

zawarta w dniu ……………. w Gliwicach, pomiędzy:
Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ z siedzibą w Gliwicach, ulica
Karola Miarki 12-14, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy K.R.S. pod numerem
0000061816, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 631 269 18 91, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1.
2.

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

a
………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1.
2.

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

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa wraz z instalacją zestawu do kulometrycznego
oznaczania zawartości węgla i siarki w materiałach stałych”, zwanego niżej także
„urządzeniem”,.
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg
nieograniczony – sprawa nr ZP/270/421/2020).
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr
1 do umowy.
3. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) SIWZ,
2) oferta Wykonawcy wraz załącznikami z dnia ………………………………………………
§ 2 Termin wykonania umowy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania
dostawy będącej przedmiotem umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: ………………….……………………………………………..
(maksymalnie - do 14 tygodni od daty podpisania umowy)
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§ 3 Cena i płatności
1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto ……………… (słownie:
……………………………………………………………. złotych 00/100), w tym podatek VAT
w wysokości ……………....% stanowiący kwotę ……………………………….………… zł.
2. Wszelkie koszty i opłaty związane z dostawą i zabudową przedmiotu umowy u Zamawiającego
(np. transport do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenie transportu, opakowanie,
uporządkowanie miejsca dostawy wraz z wywozem pozostałości, szkolenia, koszty gwarancji,
rękojmi, wszelkie wymagane certyfikaty, atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności,
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich i inne) zawarte są w cenie.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
4. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury, Wykonawca proszony jest
o poinformowanie Zamawiającego o tym zamiarze z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający
niezwłocznie przekaże Wykonawcy informację o nr konta na platformie PEF.
§ 4 Warunki dostawy, terminy
1. Kompletny przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca użytkowania i zainstalowany
w siedzibie Zamawiającego.
2. O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z trzydniowym
wyprzedzeniem.
3. Po zakończeniu prac instalacyjnych i montażowych nastąpi uruchomienie urządzenia i testy
odbiorowe.
4. Wykonawca razem z urządzeniem dostarczy niezbędną dokumentację techniczną oraz
instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim umożliwiającą korzystanie z urządzenia
i oprogramowania.
5. W ramach umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego
(potwierdzone certyfikatami) celem zapewnienia poprawności użytkowania przedmiotu umowy.
6. Odbiór:
 Strony przewidują jeden odbiór końcowy po dokonaniu odpowiednich czynności
odbiorowych, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru.
 O dokonaniu wszelkich czynności niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy, łącznie
z pierwszym przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, zgodnie z założeniami
określonymi w SIWZ, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym
wyprzedzeniem.
 Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania w/w zawiadomienia ma obowiązek
przystąpienia do czynności odbiorowych.
 Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie spełnia wymagań
określonych umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie dłuższy niż
14 dni, termin do usunięcia nieprawidłowości. Zamawiający przystąpi do ponownego
odbioru po zawiadomieniu przez Wykonawcę o usunięciu nieprawidłowości.
 Jeżeli w terminie wyznaczonym Wykonawca nie usunie nieprawidłowości Zamawiający
może od umowy odstąpić.
 Podpisany obustronnie protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia
przez Wykonawcę faktury VAT.
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7. Od dnia sporządzenia protokołu odbioru rozpoczyna się okres gwarancyjny.
8. Termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego
upływem Wykonawca dostarczył przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia i dokonał
wszelkich czynności niezbędnych do jego użytkowania, a zwłaszcza montażu, testowania,
szkolenia i innych czynności poprzedzających odbiór bez zastrzeżeń.
9. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają następujące osoby upoważnione do przyjmowania
w ich imieniu oświadczeń i reprezentowania Stron w sprawach związanych z wykonaniem
umowy:
Zamawiający: ..........................................................
Wykonawca:

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

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny ofertowej,
tj. na kwotę ...................................................................................... zł.

2.

Zabezpieczenie, zgodnie z ofertą, wniesione zostanie w formie ........................................ .

3.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci na
Zamawiającego i dostarczy dowód wpłaty do dnia podpisania umowy.

4.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca dostarczy bezpośrednio do
Zamawiającego (do komórki prowadzącej sprawy zamówienia).

5.

Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy
w następujących ratach:

rachunek

bankowy

•

70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym
odbiorze przedmiotu umowy, w czasie którego nie zostaną stwierdzone usterki;

•

30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
terminu rękojmi, pod warunkiem, że na dzień upływu terminu rękojmi nie będzie
nieusuniętych wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego, w terminie 14 dni przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 5, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który winna być
przekazana kwota zabezpieczenia, bądź wskazaniem osób uprawnionych do odbioru
dokumentów zabezpieczających wykonanie umowy.

§ 6 Gwarancja, rękojmia i serwis
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
……………………………………………………... lat, (nie krótszy niż 2 lata), liczonych od daty
odbioru.

2.

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy i zapewnia, że przedmiot
umowy będzie wolny od wad. Gwarancją objęte jest w szczególności spełnianie przez
urządzenie wymagań określonych umową i SIWZ.

3.

Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy dokumenty określone
w § 4 ust. 4.

4.

Wykonawca zapewnia dostępność serwisu, akcesoriów i częsci zamiennych do urządzenia
przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
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5.

W ramach gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia, co
najmniej 2 w danym roku.

6.

Gwarancja obejmuje zarówno dostawę, jak i prace instalacyjne zgodnie z umową oraz
specyfikacją, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami.

7.

Warunki serwisu gwarancyjnego, zgodnie z ofertą Wykonawcy, przedstawiają się następująco:
8.1 Serwisem gwarancyjnym objęte są wszystkie awarie, które nie są spowodowane przez
niewłaściwe użytkowanie urządzeń.
8.2 Serwis gwarancyjny jest bezpłatny.
8.3 Czas reakcji od zgłoszonej awarii: do 48 godzin
8.4 Siedziba serwisu: ……………………………………
8.5 Dane kontaktowe osób do obsługi zgłoszeń:
………………………………………………………………………………..…………………………….
(imię i nazwisko, tel., adres mailowy)

…………………………………………………………………………………….……………………….
(imię i nazwisko, tel., adres mailowy)

8.

Zamawiający zawiadamia elektronicznie lub telefonicznie o wszelkich wadach, które wyszły na
jaw w okresie gwarancyjnym.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi, przy czym gwarancja i rękojmia obejmuje zarówno wady dostawy
i montażu, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego, lecz powstały przed tą datą,
a także wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.

10. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie stwierdzone protokolarnie.
11. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, o czym Zamawiający powiadamia Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.
12. Wykonawca, po upływie okresu gwarancji zapewni serwis pogwarancyjny.
13. Wykonawca zapewnia, że serwis pogwarancyjny będzie prowadzony z zachowaniem
identycznych zasad realizacji napraw, jak to miało miejsce w okresie gwarancji.
14. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi.
15. Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji.

§ 7 Kary umowne, odszkodowania
1. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu umowy, w tym również obowiązków
gwarancyjnych i wynikających z rękojmi (z wyłączeniem działania siły wyższej lub z winy
Zamawiającego), Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
w realizacji przedmiotu umowy,
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b) w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze,
c) w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 10% ceny umownej brutto
określonej w § 3 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% ceny umownej
brutto określonej w § 3 ust. 1.
5. W innych przypadkach powstania szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę oraz jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż zastrzeżona kara
umowna Zamawiający może dochodzić odszkodowania lub odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
6. Odstąpienie od umowy nie wyklucza dochodzenia prawidłowo naliczonych, zgodnie z niniejszą
umową kar umownych. Strony mogą dochodzić kary umownej w związku z odstąpieniem od
umowy (ust. 3-4 powyżej) niezależnie od dochodzenia kar umownych z innego tytułu. Suma
kar umownych nie może przekroczyć wartości 20% ceny umownej brutto określonej w § 3
ust. 1.
7. W przypadku zwłoki w płatności za przedmiot umowy Wykonawca może żądać odsetek
ustawowych.
§ 8 Zmiany w umowie
1. W przypadku wystąpienia zdarzeń i sytuacji (przyczyn zewnętrznych), których nie można było
przewidzieć w chwili podpisania umowy i które nie wynikają z winy Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Dotyczy to
w szczególności wprowadzenia stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń
w prowadzeniu działalności przez Wykonawcę, jak również dotknięcia skutkami epidemii
personelu Wykonawcy (absencja chorobowa, kwarantanna), o ile takie zdarzenia uniemożliwią
realizację umowy w terminie. Zmiana ta nie będzie skutkować zwiększeniem umówionego
wynagrodzenia.
2. W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT
w trakcie realizacji niniejszej umowy, wysokość ceny umownej brutto, wynikającej z oferty
Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększona (lub pomniejszona), stosownie do
wzrostu/spadku wysokości stawki podatku VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z
wejściem w życie zmienionych przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.
§ 9 Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w terminie
określonym w § 2 ust. 2 lub naruszy istotne jej postanowienia, w szczególności, jeżeli parametry
i wymagania, jakie powinien spełniać przedmiot dostawy odbiegać będą od określonych w ofercie
będącej załącznikiem do umowy.
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§ 10 Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony
polubownie.
2. Próba rozwiązania polubownego będzie uważana za niedoszłą do skutku od momentu, gdy
jedna ze Stron umowy poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę.
3. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11 Postanowienia końcowe
1.

Umowę zawarto w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień Publicznych (tekst. jedn.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszystkie uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisów Stron
pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Załączniki:
nr 1– SIWZ.
nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia ……………..………,
PODPISY
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

