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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 
 
Nazwa (firma) zamawiającego:         Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 
 
Adres: al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 
 
Jednostka prowadząca sprawę: Dział Zamówień Publicznych  

 
Adres strony internetowej:          http://www.imif.lukasiewicz.gov.pl 
Adres poczty elektronicznej:          michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 
 
Telefon:            +48 (22) 54 87 743 
Adres e-mail:                                           michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 

przedmiotu zamówienia powyżej 214 000 euro, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i aktów 
wykonawczych. 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem K1/66/2020. 
4. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany powyżej numer postępowania we 

wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania. 
5. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. 

Zamawiający najpierw dokona ceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca do szybkich procesów termicznych w atmosferze 

obojętnej lub redukującej do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

Centrum Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Dostawę i przeniesienie własności pieca;  
2) Montaż, instalację oraz uruchomienie urządzenia w miejscu jego użytkowania, 

wskazanym przez Zamawiającego; 
3) Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dla max. 3 osób w terminie 

realizacji zamówienia wskazanym w Rozdziale V SIWZ. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ –Formularz 

zgodności wymagań i parametrów technicznych. 
4. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym 

kanale sprzedaży. 
5. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, 

nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot 
umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie 
zastosowane przez producenta). 

6. Na sprzęcie musi znajdować się znak CE. 

7. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

8. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub 
pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 
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z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia 
wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać 
z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych 
parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. 

9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego 
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

10. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
42942200-3 - Piece próżniowe 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia zgodnie z zasadami 

określonymi w § 3 wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy. 
9. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie 

przeprowadzono dialogu technicznego. 
10. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców i nie przewiduje też 

przeprowadzenia wizji lokalnej. 
11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
12. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

podwykonawcom. Na podstawie art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez 
wykonawcę nazw firm (o ile są znani) - podwykonawców. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak dostawa nie 
może nastąpić wcześniej niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 
5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy Pzp. 



2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
i 8 ustawy Pzp: 
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 (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 zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.)  

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 art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy 
Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 

13) i 14) oraz 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, 
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie do zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy, przepis zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁ W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia zgodnie z art. 25 a ust. 1 pkt 1) Ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia: 
1) Oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

2) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu 
eESPD http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-
procurement/espd_en lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w 
jednym z formatów wyszczególnionych w Rozdziale X ust.12 SIWZ. 

3) Treść oświadczenia JEDZ powinna być zgodna z formularzem udostępnionym w ramach 
niniejszej SIWZ (wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 7 SIWZ) – oświadczenie 
to winno zostać złożone w postaci elektronicznej i być opatrzone kwalifikowanym podpisem 



elektronicznym osoby upoważnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, 
którego JEDZ dotyczy. 

4) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
zamieszcza informacje o Podwykonawcach w części II Sekcja D składanego JEDZ. Zamawiający 
wymaga składania odrębnych JEDZ dla Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia, niebędących jednocześnie podmiotami, o których 
mowa w art. 22a ustawy Pzp. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w 
formie JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane 
jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

7) Wykonawca wypełniając JEDZ powinien uwzględnić: 
a) Zapisy niniejszej SIWZ, 
b) „Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia” 

udostępnioną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-
wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

c) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
nr L 3 z 6,1,2016 str.16) 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Zamawiający żąda dostarczenia w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy PZP następującego oświadczenia: 
1) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369 z późn. zm.) – Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
Forma dokumentu: Dokument, o którym mowa powyżej musi być złożony w oryginale w 
formie elektronicznej i winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 10 dni) terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art.25 ust.1 ustawy PZP, tj.: 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

a) informacji 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 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp. 

e) 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 – załącznik nr 5 do SIWZ 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 5 do SIWZ. 

Forma dokumentów: dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone w oryginale 
w formie elektronicznej i winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub w formie elektronicznej kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.  
(Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert); 

2) o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b - d składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że 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  
(Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert); 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  
(Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert). 

5. 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 
w ust. 4 pkt 1) i 2), 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 organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania 
tej osoby. Dokument powinien być wystawiony zgodnie z terminami wskazanymi w ust. 4. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w ust. 3 pkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1), w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania  
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje  
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony 
zgodnie z terminem wskazanym w ust. 5. 

8. Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 346). 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 
§ 5 i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 
1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający 
działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, może na każdym jego etapie 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. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII. ust. 1 SIWZ (art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp), 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 do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo  
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 - 7 oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub inne dokumenty 
lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone  
w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną 
kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 



16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w ust. 15, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

17. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  
na język polski. 

18. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

19. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1282). 

 

IX. PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

podwykonawcom. Na podstawie art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa 
jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców tj. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 
VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa 
dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SIWZ, dotyczące tych podwykonawców. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie na dostawy, ma być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w dostawę. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację dostaw. 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/ adres skrzynki ePuap /L-IMiF/Skrytka ESP oraz poczty elektronicznej e-
mail: michal.ubanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Michał Urbański – adres e-mail: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 
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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261): 



4. 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.  

5. 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.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7. 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. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 
w Rozdziale XIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywać się będzie za pomocą 
poczty elektronicznej, email: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl  

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się nazwą postępowania i znakiem sprawy K1/66/2020.  

11. Zamawiający dopuszcza w szczególności, następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, 
rtf, odt. 

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak  
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z zapisem ust. 9.  

13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 
Zaleca się, aby treść zapytań przesłać na adres e-mail: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 
w wersji umożliwiającej edycję lub kopiowanie treści tego dokumentu. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://www.imif.lukasiewicz.gov.pl. 

15. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno  
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami –  
niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował  
na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty  
w swojej siedzibie. 
 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie wymaga. 
 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
2. 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

http://www.imif.lukasiewicz.gov.pl/


4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium  
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 
2) wypełniony formularz cenowy/zgodności wymagań i parametrów technicznych 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik nr 2 do SIWZ; 
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 7 do SIWZ. 
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych – w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie; 

5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy); 
6) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy); 
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

2. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Identyfikator postępowania dla 
danego postępowania jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu oraz na stronie 
Zamawiającego pod adresem https://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/  

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym 
usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w 
ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 162). 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji Użytkownika 
systemu z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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).  

6. Wykonawca w treści oferty, powinien wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca  
nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę  
do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym 
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

8. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

9. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich „Wykonawców” 
występujących wspólnie. „Wykonawcy” występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania  
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie 
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/


10. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza oferty przekazanego przez Zamawiającego. 
Dopuszcza się w ofercie złożenie załącznika opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, 
że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

12. 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 

13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w 
trybie przewidzianym w Rozdziale X SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

15. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp 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. 

 

XIV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1. Oferty należy składać do dnia 26.01.2021 r. do godz. 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 r., o godz. 10:15, w Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, budynek nr VI, 
pokój nr 214. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.imif.lukasiewicz.gov.pl 

informacje z otwarcia, dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, okresu gwarancji oraz oferowanego parametru w ramach kryteriów oceny ofert. 

 

XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w Rozdziale VIII. ust. 1. pkt 1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokument ten potwierdza 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. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w Rozdziale VIII. ust. 2 pkt 1) SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII. 
ust.3 SIWZ przy czym: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII. ust.3 SIWZ 
składa każdy z nich. 

 
 
 



XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ podając 

poszczególne ceny, zgodnie z treścią formularza.  
2. W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego 
zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków. Ceny 
zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 
do SIWZ – Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych oraz w załączniku nr 6 do 
SIWZ – wzór umowy.  

3. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia podana w 
Załączniku nr 1 do SIWZ. 

4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy 
i nie będą podlegały zmianom. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
po stronie Zamawiającego, 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 wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 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. 

7. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2020 r., poz. 106, ze zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, 
w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy 
ust. 5. 

8. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2019 r. 
poz. 1169 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności 
przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia 
należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 
tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie 
rozliczenia finansowane między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich. 

 
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach: 
 

Cena (C):   60% (60 pkt) 
Okres gwarancji (G)  30% (30 pkt) 
Parametr techniczny (P) 10% (10 pkt) 
Razem:              100% (100 pkt) 

 



2. Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie 
zgodnie z poniższymi zasadami. 

3. W kryterium cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt, otrzyma oferta Wykonawcy, który 
zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert tj. spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu 
w danym etapie badania i oceny ofert, a każda następna według poniższego wzoru: 

 
najniższa oferowana cena brutto  

 spośród zakwalifikowanych ofert 

C =    x 60 pkt 
cena brutto badanej oferty 
 

 
4. W kryterium Okres gwarancji (G) (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie 

30 pkt. Najwyższą liczbę punktów, tj. 30 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres 
gwarancji spośród zakwalifikowanych ofert tj. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny 
ofert, a każda następna według poniższego wzoru:  

 
termin gwarancji badanej oferty 

G    =                       x 30 pkt 

        najdłuższy termin gwarancji spośród  
zakwalifikowanych ofert  

 
1) Zamawiający wymaga minimum 12-miesięcznego okresu gwarancji i nie więcej niż 

36-miesięcznego. 
2) Gwarancja liczona będzie od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 
3) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż 

Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji (12 miesięcy) i otrzyma 0 pkt. 
4) W przypadku wpisania terminu gwarancji wynoszącego mniej niż 12 miesięcy, 

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.  
5) W przypadku wpisania w ofercie terminu gwarancji wynoszącego więcej niż 36 miesięcy, 

Zamawiający przyjmie w celu przyznania punktów, że zaoferowany został 36-miesięczny 
okres gwarancji. 

6)  Zamawiający wymaga podania terminu gwarancji w pełnych miesiącach. 
5. W kryterium Parametr techniczny (P) ofertom spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i 

złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu, zostaną przyznane punkty 
według poniższych zasad: 

1) Oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
2) Oferta zawierająca urządzenie z możliwością osiągania temperatury w zakresie od 

1251°C do 1350°C otrzyma – 5 pkt; 
3) Oferta zawierająca urządzenie z możliwością osiągania temperatury w zakresie od 

1351°C i wyższej – otrzyma najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt,  
4) W przypadku nie podania żadnej wartości dot. tego parametru, Zamawiający przyjmie, iż 

Wykonawca oferuje minimalny wymagany parametr, tj. 1250°C  (określony w Załączniku 
nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym) i otrzyma 0 pkt. 

5) W przypadku wskazania parametru poniżej wymaganej minimalnej wartości poniżej 
1250°C, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ, na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska 
najwyższą sumę punktów przyznanych w kryteriach ceny, okresu gwarancji i parametru 
technicznego. 



7. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dokona 
zaokrąglenia zgodnie z matematycznymi zasadami dokonywania zaokrągleń. Najwyższa liczba 
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

8. 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, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

 

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
zobowiązany jest: 
1) do przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i informacji do uzupełnienia umowy (w 

tym danych osoby, która będzie zawierała umowę w imieniu Wykonawcy, danych 
kontaktowych wskazywanych w umowie). 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie wymaga. 
 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
 

XXI. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU 
DO TREŚCI OFERTY. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących 

przypadkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od 
towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie 
ulegnie kwota brutto); 

2) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji, wstrzymania produkcji lub 
wprowadzenia nowszych, nowocześniejszych rozwiązań technologicznych ‒ możliwość 
zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe 
oraz rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen 
określonych w umowie; 

3) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
4) inne zmiany, których wprowadzenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 

które wyniknęły podczas realizacji umowy i których nie można było wcześniej przewidzieć; 



5) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

6) siły wyższej. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wniesienia odwołania: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 
internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 



Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI 
adres strony internetowej: www.imif.lukasiewicz.gov.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w IMiF - adres e-mail: 
iod@imif.lukasiewicz.gov.pl 

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę pieca do 
szybkich procesów termicznych w atmosferze obojętnej lub redukującej, znak sprawy 
K1/66/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5) 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; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO2;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

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

 

mailto:iod@imif.lukasiewicz.gov.pl


c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 
przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 
o których mowa w art. 14 ust 5 RODO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI. 
Załącznik nr 1  Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2  Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia - OPZ); 
Załącznik nr 3  Identyfikator postępowania; 
Załącznik nr 4  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 5  Wzór oświadczenia Wykonawcy; 
Załącznik nr 6  Wzór umowy; 
Załącznik nr 7  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 
 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - 
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I 
FOTONIKI 
Al. Lotników 32/46, 
02-668 Warszawa 

 
............................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
 

............................................................................................................ 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail) 

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

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Dostawę pieca do szybkich procesów termicznych w atmosferze obojętnej lub redukującej”,                     
nr sprawy: K1/66/2020: 
 
Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................reprezentując  
 
Wykonawcę (nazwa i adres) ....................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 
 
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę: 

 
Wartość netto: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
Stawka VAT: …………………………………………….% 
Wartość VAT : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wartość brutto3: ........................................................................................................................... 
 
(słownie: ....................................................................................................................................) 
 
Udziela …….. miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia od daty odbioru 
ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

(Kryterium Okres gwarancji – podlegający ocenie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy 
niż 36 miesięcy, zgodnie z SIWZ – rozdział XVII ust. 4) 

 

                                                           
3 Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

2020 r., poz. 106 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez 
uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto. 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

pieczęć Wykonawcy 



Oferuje urządzenie z możliwością osiągania temperatury ………… °C. 
(Kryterium Parametr techniczny – podlegający ocenie, punktowany zakres: możliwość osiągania temperatury od 1251 
°C i wyższej, zgodnie z SIWZ – Rozdział XVII ust.5). 
 

Termin dostawy  ………………. (podany w miesiącach) na oferowany przedmiot zamówienia od daty 
podpisania umowy, jednak dostawa nie może nastąpić wcześniej niż 2 miesiące od dnia zawarcia 
umowy. 
 

2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego 
w SIWZ. 

3. Informuje, że wybór oferty: 
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług*; 
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług:*  

*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy 

L.p. Nazwa towaru/usługi 
Wartość towaru/usługi netto (bez podatku 

VAT) 

  
 
 
 
 

 

 

4. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania 
oraz warunki opisane we wzorze umowy. 

6. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia 
zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ wykonanie następujących elementów 
zamówienia powierzymy podwykonawcom:* 

*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy 

Część przedmiotu 
zamówienia powierzana do 
wykonania podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy 
Określenie części zamówienia 

powierzanej do wykonania 
podwykonawcom (% lub w zł)  

   

   

 

8. Informacje dotyczące Wykonawcy: 



Informacje ogólne4: Odpowiedź5: 

Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie 

Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? [] Tak [] Nie 

 
9. Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem/Wykonawca wypełnił*(niepotrzebne skreślić) obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałam/em/ł w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu.6 

10. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, zawarte na 
stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji  i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.7 

11. Informacja o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium: 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................... 

Nazwa banku: ............................................................................................................ 

Nr konta: ................................................................................................................... 

12. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(…) 
 

___________________, dnia _______________ 
 
 

___________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

                                                           
4Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR 

5 Zaznaczyć właściwe. 

6 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie 
składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie). 

7 Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ ZGODNOŚCI WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
 

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model,  
nr katalogowy przedmiotu zamówienia oferowanego 
przez Wykonawcę 

 

 
Producent, podać pełną nazwę i adres 
 

 

 

Lp. 
PARAMETRY WYMAGANE 
przez Zamawiającego (minimalne) 

OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO PRZEZ 
WYKONAWCĘ - wypełnia Wykonawca 

Rok produkcji urządzenia – nowe urządzenie  

1 

 Osiąganie temperatury przez oferowane urządzenie 

(nie niższej niż 1250 °C) 

(Parametr podlegający ocenie, punktowany zakres: 
możliwość osiągania temperatury od 1250 °C i wyższej, 
zgodnie z SIWZ – Rozdział XVII ust. 5) 

 

2 Stabilność temperaturowa na poziomie 1 °C  
 

3 
Szybkość narostu temperatury przynajmniej                 
150 °C/s. 

 

4 
Wymiary komory odpowiadające próbkom testowym i 
pełnym podłożom o wielkości przynajmniej 3 cali. 

 

5 System wyposażony jest w suchą pompę wstępną 
 

6 
System wyposażony jest w zintegrowaną pompę 
turbomolekularną pozwalającą uzyskać próżnię na 
poziomie 1E-6 mbara lub wyższą. 

 

7 
Gwarancja min. 12 miesięcy  
(Parametr podlegający ocenie, zgodnie z SIWZ – 
Rozdział XVII ust. 4) 

 

8 
Szkolenie dla max. 3 osób w  miejscu instalacji 
urządzenia w czasie instalacji lub tuż po jej zakończeniu 
w zakresie obsługi urządzenia 

 

11 
Dokumentacja techniczna: 
Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim 

 

 
 

_______________, dnia ___________                                 _________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

 

042d68d2-27f4-4155-8487-a327edf3b239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….. działając w imieniu: 

/imię, nazwisko/ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/pełna nazwa wykonawcy/ 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy pn. : 

 „Dostawa pieca do szybkich procesów termicznych w atmosferze obojętnej lub redukującej”  

znak sprawy: K1/66/2020 
prowadzonego przez  

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI 
 

 
Oświadczam, że: 

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
 
* NALEŻĘ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23   
ustawy wraz z następującymi uczestnikami postępowania: 

 
1.  …………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
....................., dnia .........................                                        ...................................................... 
Miejscowość,                   data                                                              Podpis osoby (osób) upoważnionej  

           do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 
 
*należy właściwe zaznaczyć, a w razie zaznaczenia „NALEŻĘ” również podać wymagane informacje. 
 
UWAGA! 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (Informacji z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).  

 

 

 

 



 
Załącznik nr 5 do SIWZ  

 
Wykonawca: 
 

………………………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust.1 pkt 15, 21, 22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa pieca do szybkich procesów termicznych w atmosferze obojętnej lub redukującej ",  
znak sprawy: K1/66/2020 

prowadzonego przez  
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI 

 
oświadczam co następuje: 
 
a) wobec reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu* lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej* o zaleganiu z uiszczaniem podatków*, opłat* lub składek na 
ubezpieczenia społeczne* lub zdrowotne*, 

b) wobec reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu*/ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków*/opłat*/składek na ubezpieczenia 
społeczne*/zdrowotne* (w załączeniu dokumenty zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ, ust. 3 pkt 1 litera 
e), 

c) wobec reprezentowanego przez mnie Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka 
zapobiegawczego o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 
 

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

podpis 
 
 
..............................................., dnia ..................................             
            miejscowość 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
  



Załącznik nr 6 do SIWZ 
 (WZÓR UMOWY) 

UMOWA NR …………………………….. 

 
W dniu ………….. 2020 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki wpisanym przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod nr KRS 0000865821, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 02-668, przy Alei Lotników 
nr 32/46, (NIP 521-391-06-80, REGON 387374918) zwanym dalej „Zamawiającym”, 
w imieniu którego działają:  …………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… 

łącznie zwani dalej „Stronami”, 
 
w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), nazywanej dalej: „uPzp”, w trybie przetargu nieograniczonego, 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieca do szybkich procesów termicznych 
w atmosferze obojętnej lub redukującej – znak sprawy K1/66/2020, została zawarta Umowa o 
następującej treści: 
 
Zapisy umowy do uzupełnienia przed zawarciem umowy 
 

§  1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest:  
1) Dostawa i przeniesienie własności pieca do szybkich procesów termicznych w atmosferze 

obojętnej lub redukującej do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 
Centrum Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133; 

2) Montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
3) Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dla max. 3 osób 

w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy 
– zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy (Formularz ofertowy i cenowy) i 
integralną część umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy, nieużywany i 
nieregenerowany.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad 
prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć 
również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

§ 2 
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie …………….(zgodnie z 
ofertą) od dnia zawarcia umowy . O terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 
adres email ………………… na 14 dni przed terminem dostawy. Po poinformowaniu o terminie dostawy, 



Strony ustalą szczegóły dostawy dotyczące dokładnego miejsca i godziny. Przed terminem dostawy 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi bezpośrednie (w miejscu dostawy) zapoznanie się z 
warunkami istniejącymi w miejscu dostawy. 

2. Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany, zainstalowany i przedstawiony do odbioru w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy jednorazowo. 
4. Odbiór zostanie dokonany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Dzień podpisania 

przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do 
wystawienia faktury. 

5. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE. 
6. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela …….. miesięcznej 

gwarancji – zgodnie z ofertą Wykonawcy, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają 
uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
naprawy lub wymienić wadliwy element urządzenia na pełnowartościowy, w terminie odpowiednio 
21 lub 60 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, które może być dokonane drogą 
elektroniczną na adres: ……………………………. Wykonawca potwierdza w ciągu 24 godz. przyjęcie 
zgłoszenia drogą elektroniczną na adres Zamawiającego: ...................................... W przypadku braku 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Zamawiający za datę przyjęcia zgłoszenia przyjmie datę jego 
wysłania przez Zamawiającego. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa powyżej, nie stanowi 
zmiany umowy i jest skuteczna względem Zamawiającego od momentu poinformowania o zmianie. 

8. Zgłoszenia wad/napraw realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:30 
(z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych). 

9. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
robocze od zgłoszenia awarii.  

10. Za działanie wliczone do czasu reakcji uważa się działania podjęte przez Wykonawcę mające na celu 
dokonanie wstępnej diagnozy urządzenia i następnie stwierdzenie, czy do usunięcia awarii niezbędne 
jest sprowadzenie części z zagranicy. Za reakcję serwisu uważa się również kontakt telefoniczny 
przedstawiciela serwisu z przedstawicielem Zamawiającego lub inne działanie zdalne. 

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin po 
reakcji serwisowej opisanej w ust. 10, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy w terminie 
wskazanym powyżej, Zamawiający przyjmie, że zachodzi przypadek określony w ust. 12. 

12. Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 21 dni 
roboczych liczonych od przekazania informacji określonej w ust. 11 lub – w przypadku braku 
przekazania informacji – od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii. 

13. Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 60 dni 
roboczych liczonych od przekazania informacji określonej w ust. 11. 

14. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, tego samego rodzaju 
powodująca jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw 
gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę 
na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 

15. W przypadku napraw trwających dłużej niż 21 dni, okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas 
naprawy. 

16. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (w formie papierowej i/lub elektronicznej) w dniu dostawy. 
Dokumenty muszą być w języku polskim i/lub angielskim. 



17. Dla potrzeb umowy przyjmuje się, że dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który nie 
jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1920).  

§ 3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości ........................ zł brutto (słownie: …………………………………..), 
……………………………. zł netto zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 i integralną część 
Umowy 

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje 
się kwotę netto. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 2 ust. 4, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w 
terminie do 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia Faktury 
VAT jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 
umowy w kwocie równej 50% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. 

4. Zaliczka może zostać przeznaczona tylko i wyłącznie na wydatki związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

5. Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia 
zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę 100% wartości udzielonej 
zaliczki. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia jej wystawienia 
do terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1. 

6. Dokument zabezpieczenia zaliczki wnosi się poprzez złożenie oryginału dokumentu. 
7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji powinno wynikać: 

1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(podmiotu udzielającego gwarancji) oraz adresy ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwota gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) uprawnienie Zamawiającego do dokonania wypłaty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 – 

w przypadku okoliczności tam wskazanych. 
8. Dokument gwarancji powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające 
do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę 
zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od otrzymania żądania. W dokumencie tym, gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od 
spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądania przesłania 
wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, bądź żądania 
przedłożenia dodatkowych dokumentów, poza dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób do 
występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 

9. Zaliczka zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej oryginału faktury VAT, po uprzednim wniesieniu 
zabezpieczenia w formie określonej w ust. 6. 

10. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

11. Podstawą do zwrotu zabezpieczenia zaliczki jest protokolarny odbiór przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń. 



12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty transportu, rozładowania, wniesienia, instalacji, 
cła, podatków, przeszkolenia personelu Zamawiającego i innych przewidzianych postanowieniami 
umowy. 

13. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
14. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, o ile taka forma 

zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego. 
15. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich, na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze. 
16. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.  

 
§4 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar 

umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości brutto, o której 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 1(*jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy); 

2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wartości 
brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od momentu 
upływu terminu naprawy określonego odpowiednio w § 2 ust. 12 i 13 Umowy (*jednak nie więcej 
niż 10% wartości przedmiotu umowy); 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po Stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1; 

4) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę 
jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć 
charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie – w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy 
w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara. 

4. Wymagalne roszczenia z tytułu kar umownych będą pokryte z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do 
zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez 
Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej noty, o ile taka 
forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na podstawie ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 5 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części, gdy: 
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w 

realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania 
umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do 
tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od 
dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień 



nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go 
już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym w 
zdaniu poprzednim termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w 
którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 

2) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie 
niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 przekroczy 10% łącznej kwoty 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn; 

4) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub 
bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych 
podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania 
przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

5) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte 
wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej 
przyczyny; 

6) jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 1 umowy – w terminie do 
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 
do zwrotu otrzymanej zaliczki. Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do gwaranta zaliczki o 
jej zwrot.  

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy (lub jej wypowiedzeniu) może zostać złożone 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że w umowie 
przewidziano inny termin) i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie 
wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku 
umowy. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 
umownych zastrzeżonych w Umowie. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy 
rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług 
VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto); 

2) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji, wstrzymania produkcji lub wprowadzenia 
nowszych, nowocześniejszych rozwiązań technologicznych ‒ możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe lub rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

3) inne zmiany, których wprowadzenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 
które wyniknęły podczas realizacji umowy i których nie można było wcześniej przewidzieć; 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 



5) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

6) siły wyższej. 
§ 7 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie8:  

1) bez udziału podwykonawców  
2) przy udziale następujących podwykonawców, którym powierza następujący zakres prac:  

a) ……………………..…., zakres powierzanych prac: …………..………. 
b) …………………….….., zakres powierzanych prac: ……………………. 

2. Prace inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Powierzenie wykonania części prac podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy. 
4. Po zawarciu niniejszej Umowy, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej, wykonać przy udziale podwykonawcy prac innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2).  
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dokonać zmiany podwykonawcy, na zasoby którego 

powoływał się w toku postępowania przetargowego, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 
nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż 
dotychczasowy podwykonawca. 

6. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w toku postępowania przetargowego, zobowiązany jest do wykazania 
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie, przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp i dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

10. Zmiany w zakresie podwykonawstwa, z zachowaniem procedur określonych powyżej, nie wymagają 
zawarcia aneksu do umowy.  

11. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek 
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w tym zobowiązania do 
zachowania poufności, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego 
podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez 
podwykonawcę.  

§ 8 
POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 

                                                           
8 zapis zostanie uzupełniony stosownie do treści oferty Wykonawcy 



(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę 
ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, 
o których mowa w niniejszym paragrafie, członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom 
oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, 
kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, 
w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie 
Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić 
odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 
Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w 
zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób 
obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez 
osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. 
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, 
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy (przekazując 
Zamawiającemu protokół z tej czynności) wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w 
umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

§ 9 
SIŁA WYŻSZA  

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, 
których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację 
Umowy w szczególności: stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, zamieszki, rozruchy, stan 
wojenny, stan wyjątkowy, wojna, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, 
embarga, blokady), strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, 
kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste 
mgły, temperatura powietrza poniżej -20°C, długoterminowe awarie zasilania, których usunięcie nie 
zależy od żadnej ze stron Umowy. 



2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, 
oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług (z uwzględnieniem zapisów pkt 5). 

4. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminu realizacji 
przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie 
zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz, w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony 
zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron. 

§10 
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy i 
bieżących kontaktów z Wykonawcą jest 
Pan/Pani ……………………………………………………. 
tel.: …………………………….., e-mail: ………………………………………… 

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych 
z realizacją niniejszej Umowy jest  
Pan/Pani ……………………………… 
tel.: ………………………………, e-mail:………………………………………….. 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych 
kontaktowych, nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o 
powyższych zmianach pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 

§ 11 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 
personelu.  

 
§ 12 

KONTROLA 
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania umowy. 

Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom. 
2. W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty, 

Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz 
dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy. 

3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w 
siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z 
realizacją umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej zwłoki pełnej 
informacji o stanie wykonywania umowy. 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć 

jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy ani jakiejkolwiek jego części, w tym 



dokonać przelewu przysługujących wierzytelności, na rzecz osoby trzeciej pod rygorem 
nieważności tak dokonanych czynności. 

3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej 
umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu wg właściwości miejscowej Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz 
Kodeksu cywilnego. 

 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 
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załącznik nr 7 do SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 

zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I 

zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 

europejskiemu dokumentowi zamówienia9. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia10 w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 

podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

(np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 

elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie 

wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi 

wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego11 Odpowiedź: 

Nazwa:  [Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Mikroelektroniki i Fotoniki] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź:  

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia12: [ Dostawa pieca do szybkich procesów 

termicznych w atmosferze obojętnej lub 

redukującej] 

                                                           
9 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
10 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
11 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
12 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 



 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli 

dotyczy)13: 

[ K1/66/2020 ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów14: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 

małym lub średnim przedsiębiorstwem15? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone16: czy wykonawca jest zakładem pracy 

chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”17 lub 

czy będzie realizował zamówienie w ramach 
programów zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

                                                           
13 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
14 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
15 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
16 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
17 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 



 

jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 
dani pracownicy. 

 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców 
lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w 
ramach krajowego systemu (wstępnego) 
kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i 
podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie18: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od 
przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

                                                           
18 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 



 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami19? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 
zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, 

zakresu, celu itd.): 

[……] 

                                                           
19 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) 

kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 

w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 

nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 

za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 

będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 

podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V20. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

  

                                                           
20 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej21; 

2. korupcja22; 

3. nadużycie finansowe23; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną24 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu25 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi26. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 

stanowiących wdrożenie podstaw określonych w 

art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 

wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 

uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 

prawomocny wyrok z jednego z wyżej 

wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 

najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia 

określony bezpośrednio w wyroku nadal 

obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]27 

Jeżeli tak, proszę podać28: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

 

                                                           
21 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
22 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
23 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
24 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
25 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
26 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
27 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
28 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), 

którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]29 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia30 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki31: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków lub 

składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 

państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 

członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 

siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

                                                           
29 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
30 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
31 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  



 

– W przypadku wyroku, o ile została 
w nim bezpośrednio określona, 
długość okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też 

zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych 

należności, obejmujące w stosownych przypadkach 

narosłe odsetki lub grzywny? 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 

szczegółowe informacje 

na ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 

jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 32 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
33

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być 

zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 

zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 

swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 

prawa socjalnego i prawa pracy34? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 

odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
krajowych przepisach ustawowych i 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
33 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
34 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 



 

wykonawczych35; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 

działalności gospodarczej36. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 

zawodowego37?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 

interesów38 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

                                                           
35 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
36 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
37 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
38 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania 
przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 

INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 



 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]39 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 

podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w 

celu samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 

żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 

lub handlowym prowadzonym w państwie 

członkowskim siedziby wykonawcy40: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, 

o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  

 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca 

je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                           
39 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
40 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 



 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 

liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia jest następujący41 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 

działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 

określonym w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby 

lat obrotowych jest następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 

obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 

w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący42: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 

wymagany okres, proszę podać datę założenia 

przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 

działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych43 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do 

Y44 – oraz wartość): 

[……], [……]45 

                                                           
41 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
42 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
43 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
44 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 

wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, które 

mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, 

że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 

określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 

na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia46 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu 

do najważniejszych robót budowlanych jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 

na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia47 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego rodzaju 

lub wyświadczył następujące główne usługi 

określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

                                                           
46 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
47 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 



 

proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych48: 

    

 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych49, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 

następujących pracowników technicznych lub służb 

technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 

oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 

zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 

produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli50 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności także 

dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 

jak również środków kontroli jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 

zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 

mógł stosować następujące środki zarządzania 

środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

                                                           
48 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
49 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
50 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 



 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 

wyposażeniem zakładu i urządzeniami 

technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom51 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 

fotografie produktów, które mają być dostarczone i 

którym nie musi towarzyszyć świadectwo 

autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 

przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 

autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych 

kompetencjach, potwierdzające zgodność 

produktów poprzez wyraźne odniesienie do 

specyfikacji technicznych lub norm, które zostały 

określone w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 

inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

                                                           
51 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 



 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 

środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, 

w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 

inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów lub 

norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 

inne środki dowodowe dotyczące systemów lub 

norm zarządzania środowiskowego mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

  



 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w 

celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. 

Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów 

w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego 

i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 

być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 

dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 

wykonawca posiada wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej52, proszę wskazać dla każdego 

z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie53 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]54 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 

prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 

błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 

potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim55, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.56, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 

odpowiednią dokumentację. 

                                                           
52 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
53 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
54 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
55 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
56 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 

informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 

zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 

referencyjny)].  

 

Data, miejscowość oraz  podpis(-y): ..................................................................................... 


