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Część badania finansowana przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu Research 
2020/ABM/COVID19/0012 
 
 
K1/68/2020                 Warszawa, dnia  30.12.2020 r. 

Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". 

 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

 

wynajem urządzenia: analizatora widma optycznego umożliwiającego bezpośredni pomiar długości fali w zakresie 

spektralnym 1200-2400 nm 

 

Słownik CPV 

 

38433300-2 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

  

I. Nazwa i adres (siedziba) Zamawiającego:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46  

adres internetowy: http://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Pzp. 

 

 

http://imif.lukasiewicz.gov.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego: 

1. Przedmiotem zamówienia  jest  wynajem urządzenia: analizatora widma optycznego umożliwiającego 

bezpośredni pomiar długości fali w zakresie spektralnym 1200-2400nm obejmujący pełną obsługę serwisową  

(zwanego dalej również  „przedmiotem zamówienia” lub „urządzeniem”). 

2. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) dostarczenia, instalacji, testowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego urządzenia opisanego  

w Załączniku  nr 1 do SIWZ, tak aby urządzenie po  uruchomieniu było zdatne do użytkowania bez konieczności 

jakichkolwiek dodatkowych czynności (w tym dodatkowych zakupów) przez Zamawiającego -  wykonanie tego 

postanowienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru; 

2) zainstalowania w najmowanym urządzeniu oprogramowania umożliwiającego Zamawiającemu korzystanie  

z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w SIWZ;  

3) wykonywania w czasie obowiązywania umowy kompleksowej obsługi serwisowej urządzenia polegającej  

w szczególności na:  

a) wykonywaniu przeglądów technicznych urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, wymogami 

określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi, 

b) dokonywaniu napraw, regulacji oraz kontroli stanu technicznego urządzenia, 

c)  w razie uzasadnionej konieczności  naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, zapewnienie 

urządzenia zastępczego o tych samych funkcjonalnościach w terminie do 2 dni roboczych, 

4) demontażu (o ile jest to konieczne) i odbioru urządzenia w ciągu 10 dni po zakończeniu okresu trwania umowy 

w przypadku braku wykupu, 

5) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia (w tym test sprawności), co zostanie 

potwierdzone protokołem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1).  

3. Minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych urządzenia określone zostały w Tabeli w Załączniku nr 

1  do SIWZ. 

4. Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał dokumentację w języku polskim lub angielskim. 

5. Warunki najmu: 

1) Kaucja zwrotna – maksymalnie do 20% wartości całkowitej ceny oferty określonej w formularzu 

ofertowym. 

2) Raty miesięczne:  równe. 

3) Okres najmu: 12 miesięcy. Okres najmu liczony będzie od daty podpisania protokołu określonego  

w rozdziale III  ust. 2 pkt 1). 

6. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego 

producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający zgodnie z art. 30, ust. 4 dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 

należy przyjąć, że odniesieniu do niej użyto sformułowania lub „równoważna”.  
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IV. Składanie ofert częściowych i wariantowych: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy  od daty podpisania protokołu  odbioru. 

Termin dostawy  urządzenia: maksymalnie do 10 tygodni  od daty podpisania  umowy. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

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

1) nie podlegają wykluczeniu  

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 stawia w tym zakresie żadnych warunków. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

  Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków. 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją obligatoryjne okoliczności wskazane w art. 24  

ust. 1 pkt 12-23  ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją okoliczności wskazane w art.24 ust. 5 pkt 1) ustawy 

Pzp, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

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

Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

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

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.). 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie stanowiące 

[Załącznik Nr 2 do SIWZ] w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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4. W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz  

z ofertą oświadczenie stanowiące [Załącznik nr 3 do SIWZ] w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Zamawiający, w trybie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi [Załącznik nr 4 do SIWZ]. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych  

w rozdziale VII SIWZ. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: 

1.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - na wezwanie 

Zamawiającego: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne. 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

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

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 1. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 a) zastępuje się je 
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dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania 

tej osoby.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na 

podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:    

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia będą sporządzane w 

języku polskim. Umowa sporządzona będzie w języku polskim. 

2. W związku z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym Komunikacja elektroniczna w dobie 

zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza komunikację przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.   

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650 ze zm.) 

4. Przy wyborze środków komunikacji elektronicznej: 

a) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod 

adresem: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl z tym, że ofertę wraz z załącznikami (a także 

oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można złożyć tylko za pośrednictwem formularza do 

złożenia, zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

b) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę należy przesłać na 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /L-IMiF/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie 

ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

c) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na 

które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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d) 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 oraz do formularza do komunikacji. 

e) 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. 

f) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

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

g) 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. 

h) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie Zamawiającego pod adresem 

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

i) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu  

miniPortal. 

j) Oferta oraz inne oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę  

w postępowaniu powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w jednym  

z formatów danych: .txt .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt 

k) Oferta,  oświadczenie,  pełnomocnictwa  powinny  pod  rygorem  nieważności  zostać  złożone  

w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

l) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

m) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

n) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

o) 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. 

p)  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym jego oznaczeniem 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 
5. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

 

http://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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a) W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  
a  Wykonawcami  w  szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż wskazanych  
w   pkt 4), zawiadomień  oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 
do komunikacji) lub poprzez pocztę elektroniczną. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym 
postępowania lub numerem ogłoszenia.  

b)  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Michał Urbański , email: 
michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl. 

c) Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  dokumentów  lub oświadczeń    
składane są  przez  Wykonawcę  za    pośrednictwem Formularza   do komunikacji jako  załączniki.  
Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany 
w pkt b) powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi 
w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  27  czerwca  2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego  oraz  
udostępniania  i przechowywania  dokumentów elektronicznych oraz  rozporządzeniu  Ministra  
Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dania 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium: nie jest wymagane. 

 

X. Termin związania ofertą:  

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć na piśmie bądź w postaci elektronicznej przy pomocy miniPortalu zgodnie  

z formularzem oferty stanowiącym [Załącznik nr 3 do SIWZ], tj. musi zawierać w szczególności:  

a) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, 

b) datę sporządzenia oferty, 

c) cenę w PLN.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

3. Do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany: 

- Załącznik nr 1 do SIWZ  

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie 

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 
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4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę 

sporządzone w innym języku niż język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi  

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone 

w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty. 

9. Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie postępowania są jawne  

i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art.11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 ze  zm.) 

10. Zasada jawności, o której mowa w pkt  9 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zebranych w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki,  

o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej nie później niż do dnia 13.01.2021 r. do godziny 10:00 (w dni robocze w 

godz. 9:00÷14:00) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 4 lub za 

pośrednictwem miniPortalu. 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

3. Przy składaniu oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z 
jej treścią bez naruszenia opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być 
umieszczona nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Sieć Badawcza 
Łukasiewicz-  Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 32/46, 02 – 668 Warszawa, budynek VI, pokój  
nr 4. Oferta w przetargu nieograniczonym na „Wynajem urządzenia: analizatora widma optycznego 
umożliwiającego bezpośredni pomiar długości fali w zakresie spektralnym 1200-2400 nm "– nie otwierać do 
dnia 13.01.2021 r. do godz. 10:15. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2021 r. o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,  

al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 214.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie:  http://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-

publiczne/  informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/
http://imif.lukasiewicz.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena brutto oferty podana PLN musi obejmować wszystkie koszty, które wykonawca musi ponieść w celu zgodnej 

z prawem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, m.in.:  

1) cenę  usługi najmu  przedmiotu zamówienia, 

2) pełne ubezpieczenie w okresie najmu 

3) transport,  

4) warunki dostawy: organizację i koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

ubezpieczenia dostawy oraz ewentualnych opłat celnych leżą po stronie Wykonawcy wraz z ryzykiem 

związanym z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu zamówienia (i wszelkim ryzykiem z tym związanym), 

testowanie, uruchomienie, 

5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia (w tym test jego sprawności), 

6) naprawy wraz z zapewnieniem części zamiennych, przeglądy, i inne czynności zgodne z warunkami opisanymi 

w SIWZ i umowie, 

7) wykonawca musi zapewnić w ramach raty miesięcznej, pełen serwis naprawczy  i obsługowy całego 

urządzenia przez okres wynajmu, tj. 12 miesięcy, 

8) w razie uzasadnionej konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, zapewnienie 

urządzenia zastępczego o tych samych funkcjonalnościach w terminie do 2 dni roboczych, 

9) inne świadczenia, o ile są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena brutto oferty podana w PLN musi obejmować wszystkie koszty, które wykonawca musi ponieść w celu 

zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.  

3. Cena oferty musi uwzględniać także wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki oraz wszelkie inne 

ewentualne obciążenia. 

4. Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z Formularzem Ofertowym, tj. w rozbiciu na cenę netto, podatek 

VAT oraz cenę brutto całości zamówienia, z tym, że Wykonawca wyodrębni wynagrodzenie za usługę naprawy od 

ceny zastosowanych części zamiennych.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

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

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
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Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w następującym kryterium: 

 Cena  Waga: 80 %   

 Termin dostawy       Waga:  20 % 

 

 Liczba punktów w kryterium Cena obliczona będzie na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę oferty zgodnie z 
Formularzem ofertowym w następujący sposób:  

 

C= Cn/Cb x 80 

gdzie:  

C – ilość punktów w ramach kryterium cena (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)  

Cn – najniższa cena   

Cb – cena oferty badanej 

 

        W kryterium Cena: można uzyskać maksymalnie 80 punktów. 
 

 Liczba punktów w kryterium Termin dostawy będzie obliczona w następujący sposób: 
 

1) termin dostawy  – 10 tygodni  -   0 punktów 
2) termin dostawy  –   8 tygodni  -  10 punktów 
3) termin  dostawy  – 6 tygodni  -  20 punktów 

 
W kryterium Termin  dostawy : można uzyskać maksymalnie 20 punktów.  
 
Wykonawca  podaje czas dostawy w pełnych tygodniach! 
 
Zaoferowanie innego terminu dostawy niż wskazane powyżej  będzie uznane za niezgodne z SIWZ, co będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

 
Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 
 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego: 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana zgodnie  

z art. 94 ustawy Pzp. 

 

XVI. Wzór umowy – stanowi  [Załącznik nr 5  do SIWZ]. 

 

XVII. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ: 
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1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego zgodnie z formą określoną w rozdziale VIII SIWZ. 

3. 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 2 

dni przed upływem terminu składania ofert. 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 na stronie internetowej, na której udostępnia SIWZ.   

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:  

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej  

i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony 

prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art.  180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 

Pzp, albo w terminie 10 dni –w pozostałych przypadkach. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi 

się nie później niż w terminie: 

a. 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; 

b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

XX. Inne: 

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

2. Do osób fizycznych: 

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:  

 administratorem danych osobowych jest Zamawiający (dane kontaktowe powyżej); 

 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego; 

mailto:iod@i
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 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b 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; 

 obowiązek podania 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;   

 zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; 

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

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    w art. 18 ust. 2 RODO**;   

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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

* 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  - zastrzeżenie z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 

** 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 – zastrzeżenie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. 
 
 
 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1-  Oświadczenie Wykonawcy – wzór; 

2) Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy – wzór; 

3) Załącznik nr 3 - Formularz oferty – wzór; 

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór; 

5) Załącznik nr 5– Umowa – wzór. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wykonawca:       Data: ……………………………………… 

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

Wymagania i parametry techniczne urządzenia: Analizator widma optycznego umożliwiający  bezpośredni 

pomiar długości fali w zakresie spektralnym 1200 nm - 2400 nm 

Lp. 
 

Nazwa parametru  
 

Wymaganie  Kolumna do 
wypełnienia 
przez 
wykonawcę 

1. Typ  Analizator widma optycznego umożliwiający  bezpośredni pomiar 
długości fali w zakresie spektralnym 1200 nm - 2400 nm 

Podać  

2. Producent   Podać  

3. Kraj pochodzenia    Podać 

4. Rok produkcji   2020 lub 2021  Potwierdzić   

5. Główne zastosowanie   Pomiar widm optycznych światłowodów w zakresie spektralnym 1 200 
nm – 2 400 nm z minimalną rozdzielczością 0,05 nm     

Potwierdzić   

6. Ogólne wymagania 
techniczne urządzenia  
 

6.1. Zakres mierzonych długości fali – 1 200 nm do 2 400 nm Potwierdzić   

6.2.  Dokładność pomiaru dł. fali  
± 0.5 nm od 1200 nm do 1520 nm  
± 0.5 nm od 1620 nm do 2400 nm  
oraz ± 0,05nm w zakresie od 1520 do 1580 nm 
oraz ± 0,10nm w zakresie od 1580 do 1620 nm 

Potwierdzić 

6.3. Wymagane nastawy rozdzielczości: 0,05nm; 0,10nm; 0,20nm; 
0,50nm; 1nm; 2nm 

Potwierdzić 

6.4.Czułość: -70dBm w zakresie od 1800 do 2200 nm 
-67dBm w zakresie od 1500 do 2400 nm, 

Potwierdzić 

6.5.Dynamika pomiaru: 55 dB, +/-0.8nm od piku, pasmo C. Potwierdzić 

6.6.Doprowadzenie sygnału wejściowego: Wejście typu Free Space z 
możliwością doprowadzenia sygnału 
światłowodami SM, MM (50μm i 62,5μm) oraz światłowodami 
grubordzeniowymi o średnicy rdzenia do 800μm, zakończonymi 
konektorami FC/PC, FC/APC a także w postaci skolimowanej wiązki w 
wolnej przestrzeni. 

Potwierdzić 

6.7.Złącza optyczne: Adapter typu FC Potwierdzić 

6.8.Zabezpieczenie optyczne: wbudowany filtr światła rozproszonego 
eliminujący sygnały poniżej 1150 nm 
– filtr górnoprzepustowy 

Potwierdzić   
 

6.9.Kalibracja: wbudowane źródło wzorcowe do automatycznego 
justowania optyki instrumentu oraz kalibracji długości fali 

Potwierdzić   

6.10.Interfejsy: USB, GPIB, RS232, Ethernet, SVGA, oraz złącza do 
wyzwalania analizatora oraz zewnętrznych urządzeń w tym laserów 
przestrajalnych - Trigger input oraz Trigger output. 

Potwierdzić 

6.11.Max bezpieczna moc wejściowa: +25dBm w pełnym zakresie 
spektralnym, bez stosowania tłumików zewnętrznych ani 
wewnętrznych. 

Potwierdzić 

6.12.Interface użytkownika: Instrument autonomiczny (bez 
zewnętrznego sterownika), wbudowany ekran LCD o przekątnej min. 
10,4” (min. 800x600) oraz fizyczna klawiatura funkcyjna. 
Możliwość podłączenia klawiatury i myszy po USB. 
Możliwość zapisu wyników na zewnętrznym dysku podłączony po USB, 
oraz na pendrive USB. 

Potwierdzić   

6.13. Format zapisu danych: CSV (text), Binary, BMP, TIFF (zrzut ekranu) Potwierdzić 

 
6.14. Urządzenie nabiurkowe z możliwością  jego mobilności.  

Potwierdzić 
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6.15. Możliwość pojedynczego pomiaru widma optycznego oraz 
możliwość pomiaru ciągłego widma optycznego. 
Możliwość zapisu danych – na zewnętrznym dysku podłączonym po USB 
oraz na pendrive USB. 

Potwierdzić 

6.16. Możliwość ustawienia skali logarytmicznej lub liniowej podczas 
pomiaru widma optycznego 

Potwierdzić 

6.17. Możliwość wykonywania działań matematycznych oraz na bieżąco 
podczas pomiaru widma optycznego ich podglądu na wbudowanym 
ekranie urządzenie, m.in. odejmowanie lub dodawanie uzyskanego 
sygnału z  referencyjnego widma optycznego od sygnału bieżąco 
mierzonego widma optycznego. 
Możliwość zapisu danych uzyskanych w wyniku tych działań na 
zewnętrznym dysku podłączonym do USB, oraz na pendrive USB. 

Potwierdzić 

6.18. Możliwość wyświetlania na wbudowanym ekranie analizatora 
widma optycznego jednocześnie co najmniej 4 widm optycznych, w tym 
aktualnie mierzonego. 
Możliwość wczytywania danych – wcześniej zmierzonych widm 
optycznych z zewnętrznego dysku podłączonego po USB oraz na 
pendrive USB 

Potwierdzić 

6.19. Możliwość normalizacji zmierzonych widm optycznych i ich zapisu 
na zewnętrznym dysku podłączonym po USB, oraz na pendrive USB   

Potwierdzić 

Zasilanie 230V ±10%  / 50Hz Potwierdzić 

7. Miejsce wynajmu W laboratorium Zamawiającego w Warszawie, a także w laboratoriach, 

w których będą wykonywane testy czujników znajdujące się poza 

laboratoriami Zamawiającego. 

Potwierdzić   
 

8. Instalacja i szkolenie  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Dostawa  instalacja i uruchomienie w laboratorium Zamawiającego 
w Warszawie. 

Potwierdzić   
 

8.2 Szkolenie jednodniowe po instalacji i uruchomieniu urządzenia z 
zakresu obsługi urządzenia dla 4 Użytkowników wskazanych przez 
Zamawiającego 

Potwierdzić   
 

8.3. Urządzenie musi być dostarczone w stanie gotowym do pracy bez 
konieczności kupna dodatkowych części, okablowania, licencji, urządzeń 
niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania 
urządzenia 

Potwierdzić   

9. Instrukcja obsługi, 
dokumentacja oraz 
oprogramowanie  

W języku polskim lub angielskim. Potwierdzić   
 

 
 
10. 

 
Zakres czynności 
serwisowych w okresie 
najmu 
 
 

Dokonywanie wszelkich napraw, regulacji oraz kontroli stanu 
technicznego urządzenia wraz z zapewnieniem części zamiennych.  
 
W razie uzasadnionej konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą 
Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego o tych samych 
funkcjonalnościach w terminie do 2 dni roboczych. 
 
Autoryzowany przez producenta urządzenia serwis na terenie Polski. 
 

Potwierdzić   
 

11. Wymagania czasowe dot. 
serwisu   

Interwencja serwisu       w zapewniona w ciągu maksymalnie 24 h od 
momentu zgłoszenia awarii 

Potwierdzić 

 

 

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

                                                 podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca:       Data: ……………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. …………………………………………………………………………………….. (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  

Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………… 

(podpis)    

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 

Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: …………………………………………………………………………….. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                        ………………………………………… 

                                  (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca:       Data: ……………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………………………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Sieć Badawcza  

Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………………………………………… 

 (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………………………………………… 

(podpis) 
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   Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca:       Data: ……………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz -  Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

 

Przedmiot zamówienia 

Wynajem urządzenia: analizator widma 

optycznego umożliwiającego bezpośredni 

pomiar długości fali w zakresie 

spektralnym 1200-2400nm 

1. Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………… 

2. NIP  

KRS 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. Telefon: 

e-mail: 

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

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

4. Całkowita cena oferty netto  

(Cena netto rat za 12 miesięcy) 

 

Stawka podatku VAT 

Wartość VAT 

Całkowita cena oferty brutto 

(Cena brutto rat za 12 miesięcy) 

podać: ............................ PLN 

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

 

podać: .....................% 

podać: .................................................PLN 

podać: ............................ PLN 

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

A. Cena netto 1 miesięcznej  raty  

 

Stawka podatku VAT 

Wartość VAT 

Cena brutto 1 miesięcznej raty 

 

podać: ............................ PLN 

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

podać: .....................% 

podać: .................................................PLN 

podać: ............................ PLN 

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

B. Cena netto kaucji   

 

Stawka podatku VAT 

Wartość VAT 

Cena brutto kaucji  

 

UWAGA! 

Cena kaucji maksymalnie do 

20% całkowitej ceny oferty. 

podać: ............................ PLN 

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

podać: .....................% 

podać: .................................................PLN 

podać: ............................ PLN 

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

 

 

podać: ………………………….% 
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5. Termin dostawy  urządzenia: 

maksymalnie do 10 tygodni  od 

daty podpisania  umowy 

podać:    ............................. (w tygodniach) 

6. Okres gwarancji: co najmniej  12  

miesięcy 

podać: ………………………………… 

7. Oświadczenie Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie 

będzie* prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazuje ich wartość bez kwoty 

podatku:........................................ nazwa 

towaru …..……………………………….............. 

8. Oświadczenie Oświadczam, iż jestem/ nie jestem* 

przedsiębiorcą z sektora małych/średnich* 

przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  

9. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ 

(wraz z załącznikami stanowiącymi jej 

integralną część)  i akceptuję jej brzmienie bez 

zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

potwierdzić:…………………………………………….. 

 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

11. Osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy 

podać: ........................................... 

 

12. 

Części zamówienia, które 

Wykonawca powierzy 

podwykonawcom 

podać części zamówienia : ....................... 

podać nazwy firm: ………………………….. 

 

13. 

 

Dokumenty załączone do oferty 

1………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

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

                                                 podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 

Załącznik do formularza: 

- wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ 

- wydruk z rejestru (o ile jest) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wykonawca:       Data: ……………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

     

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

 o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

działając w imieniu WYKONAWCY: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, będąc zobligowanym do wykazania braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

informuję, że:  

 *nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i 

konsumentów  (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu (na podstawie zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, 

o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy) 

 *należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 184,1618 i 1634), wraz z niżej wymienionymi podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym 

postępowaniu: 

1. Nazwa :………………………………………., Siedziba: ………………………… 

 
 
__________________ dnia ……………….  roku                                                       ……………….................................... 

podpis osoby /osób  uprawnionej /uprawnionych 
                              do reprezentowania Wykonawcy  

     
*niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy 

Umowa Nr  ………………. 

 

zawarta w Warszawie dnia ………………. r. pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000865821, posiadającym numer 5213910680, numer REGON: 

387374918, zwanym  dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:  

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

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

a 

……………………………………… 

………………………………………… 

NIP ________________, REGON  __________________ 

reprezentowana przez: 

…………………                                               - …………………………. 

zwana dalej „Wykonawcą” 

 

Zważywszy na wynik postępowania nr K1/………/2020 przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego,  

w oparciu o przepisy Pzp, Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest oddanie Zamawiającemu do używania, w zamian za umówiony czynsz najmu urządzenia 

…….. wraz z zapewnieniem pełnej obsługi serwisowej, (zwanego dalej również „przedmiotem umowy” lub 

„urządzeniem”) zgodnie ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” wraz z załącznikami(zwanej dalej 

„SIWZ”) Nr K1/………/2020 r. z dnia …………...” stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, „Ofertą  z dnia 

……………………. r.” stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania Zamawiającemu urządzenia do korzystania, urządzenie będzie 

własnością Wykonawcy. 

 

§ 2 Wartość umowy 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, wymienionego w §1 wynosi: ………………… PLN brutto (słownie: ………………..) 

w tym podatek VAT wynosi ……% to jest ………PLN (słownie: ………………..). Wartość umowy netto wynosi:  ………. PLN 

(słownie: …………...). 

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje: 

1) czynsz najmu  przedmiotu zamówienia, 

2) pełne ubezpieczenie w okresie najmu, 

3) transport,  
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4) warunki dostawy: organizację i koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ubezpieczenia 

dostawy oraz ewentualnych opłat celnych leżą po stronie Wykonawcy wraz z ryzykiem związanym z utratą lub 

uszkodzeniem przedmiotu zamówienia (i wszelkim ryzykiem z tym związanym),  

5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia (w tym test jego sprawności), 

6) w okresie najmu dokonywanie wszelkich napraw wraz z zapewnieniem części zamiennych, przeglądy, i inne 

czynności zgodne z warunkami opisanymi w SIWZ z załącznikami i umowie. Wykonawca musi zapewnić w ramach 

raty miesięcznej, pełen serwis naprawczy  i obsługowy całego urządzenia przez okres najmu, tj. 12 miesięcy, 

7) w razie uzasadnionej konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, zapewnienie urządzenia 

zastępczego o tych samych funkcjonalnościach w terminie do 2 dni roboczych, 

8) inne świadczenia o ile są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne w następujący sposób: 

a) kaucja zwrotna  w wysokości [……..] PLN netto powiększona o należny podatek VAT w terminie do dnia 

[………..]; 

b) miesięczny czynsz najmu w wysokości [……..] PLN netto powiększone o należny podatek VAT w terminie 

do dnia [….] dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

Podstawą zapłaty kaucji oraz pierwszego czynszu będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru urządzenia potwierdzającego dokonanie instalacji, uruchomienie, testowanie i przeszkolenie 

pracowników Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

2. Wszelkie transakcje pieniężne zostaną zapłacone przez Zamawiającego przelewem bankowym do  wyboru 

Wynajmującego czy na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do Zamawiającego czy 

na podstawie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i przesłanej do Zamawiającego za pośrednictwem platformy 

zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty  budowlane,  lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prawnym (DZ. U.  z 2018 r. poz. 2191). 

5.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

6.  Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób  trzecich bez zgody   

Zamawiającego. 

7.  Wynagrodzenie zawiera całkowity koszt realizacji umowy w tym koszty niezbędne do jego wykonania z 

uwzględnieniem wszystkich ciężarów publicznoprawnych (opłat, ceł i podatków, w tym podatku VAT).  

8.  Rachunek bankowy Wykonawcy jest uwzględniony w wykazie informacji o podatnikach VAT. 

9. W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bieg terminu 

płatności faktury ulega zawieszeniu do czasu jej akceptacji przez Zamawiającego. 

 

§ 4 Warunki dostawy przedmiotu najmu i korzystania z przedmiotu umowy  

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: …………… (zgodnie z ofertą) . 

2. Adres dostawy przedmiotu zamówienia:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

al. Lotników 32/46 
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02-668 Warszawa , Polska 

3. Odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w 

obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w dniach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00 - 15.00. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy, kompletnej dokumentacji wymaganej w SIWZ i w 

załącznikach.  

5. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczone urządzenie nie spełnia wymogów 

określonych w warunkach postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących elementów lub 

dostarczenia urządzenia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 15 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia. 

6. Zamawiający ma obowiązek na bieżąco przekazywać Wykonawcy informacje o wszelkich zauważonych 

niesprawnościach technicznych przedmiotu umowy.  

7. Zgłoszenie niesprawności technicznej przedmiotu umowy odbywać się będzie: telefonicznie na nr [……]  lub drogą 

elektroniczną na adres: [….]. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia urządzenia Wykonawcy w celu kontroli sposobu jego 

wykorzystania i sprawności technicznej. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do używania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem warunków 

gwarancji.  

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w realizacji przedmiotu umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach  

i w odpowiedniej liczbie do zakresu objętego Umową. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu 

Umowy, jak za swoje własne. 

11.  Wykonawca wykona w ramach swojego wynagrodzenia wszelkie czynności niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z określonymi w niej warunkami. 

 

§ 5 Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;  

2) przedmiot Umowy zostanie wykonany:  

a)  z dochowaniem najwyższej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia;  

b) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień 

udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie Umowy;  

3) Urządzenie jest fabrycznie nowe, nie posiada wad fizycznych ani prawnych, a jego parametry, cechy 

techniczne i konstrukcyjne odpowiadają wszelkim obowiązującym normom i wymaganiom 

bezpieczeństwa. Urządzenie nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;  

4) zobowiązuje się do przekazywania na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji związanych z 

realizacją Umowy w terminie 4 dni od otrzymania wniosku;  
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5) zapoznał się z SIWZ i warunkami realizacji Umowy i nie wnosi uwag ani zastrzeżeń w tym zakresie;  

6) w dniu przekazania Urządzenia do używania i przez cały okres trwania Umowy będzie przysługiwało mu 

prawo własności do Urządzenia, nie będzie obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, 

uniemożliwiającymi prawidłową realizację Umowy, w szczególności korzystanie przez Zamawiającego z 

Urządzenia na zasadach określnych w Umowie;  

7) jeśli w okresie trwania Umowy lub po jej zakończeniu zostaną podniesione jakiekolwiek roszczenia o 

naruszenie praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Urządzenia, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za te roszczenia i pokryje wszelkie koszty, które Zamawiający 

będzie musiał ewentualnie ponieść z tego tytułu;  

8) jeśli utraci tytuł prawny do dysponowania Urządzenia, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego oraz w terminie 2 dni od dnia utraty tytułu prawnego, dostarczy Zamawiającemu 

Urządzenie posiadające parametry zgodne z Umową. W takiej sytuacji, Zamawiający może odmówić 

odbioru Urządzenia oraz odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o utracie 

przez Wykonawcę tytułu prawnego do dysponowania Urządzeniem. Zamawiającemu przysługuje zwrot 

od Wykonawcy całości uiszczonego świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że:  

1) jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako 

obowiązku Zamawiającego, a zobowiązanie takie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nie 

jest w sposób oczywisty zobowiązaniem Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego 

działania jest Wykonawca;  

2) celem Umowy jest umożliwienie Zamawiającemu, od daty podpisania protokołu odbioru Urządzenia do 

upływu okresu najmu, nieprzerwanego i niezakłóconego korzystania ze sprawnego technicznie, 

ubezpieczonego urządzenia lub urządzenia zastępczego.   

 

§ 6 Zwrot przedmiotu umowy 

1. Zamawiający po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy zobowiązany jest zgłosić i przygotować do zwrotu urządzenie, 

w ciągu dwóch dni roboczych od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy w miejscu używania urządzenia.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się odebrać przygotowane i zgłoszone urządzenie do zwrotu w ciągu dwóch dni roboczych 

od dnia zgłoszenia, na podstawie protokołu odbioru.  

3.  Stan techniczny urządzenia winien odpowiadać jego normalnemu zużyciu. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowego jego użytkowania.  

4.  W razie sporu pomiędzy Stronami, co do zasadności obciążenia Zamawiającego kosztami z tytułu nadmiernego 

zużycia, oceny dokona powołany zgodnie przez Strony niezależny rzeczoznawca. Koszty powołania rzeczoznawcy w 

pełni ponosi Wykonawca.  

5.  W przypadku stwierdzenia, przez powołanego rzeczoznawcę, uszkodzenia, nieuzgodnionej z Wykonawcą wymiany 

podzespołów lub części czy też dokonania innych zmian niezgodnych z instrukcją fabryczną wartość ewentualnych 

strat obciąża Zamawiającego. 

6.  W przypadku nieodebrania przez Wykonawcę urządzenia w terminie określonym w ust. 2 urządzenie będzie 

przechowywane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7 Kaucja  

1. Zamawiający wpłaci Wykonawcy kaucję w wysokości [………] złotych stanowiącej zabezpieczenie przedmiotu najmu. 

2. Kaucja podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od daty zakończenia okresu najmu bez konieczności dodatkowego 

wezwania. 
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3. Z uwagi na pełen zakres ubezpieczenia Przedmiotu najmu, Wykonawca może zaspokoić się z kaucji jedynie w 

wypadku umyślnego zniszczenia urządzenia przez Zamawiającego.  

 

§ 8. Kary umowne i prawo do odstąpienia 

1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia do wysokości 10% jego wartości. 

2. W przypadku nieterminowej naprawy lub wymiany urządzenia w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia do 

wysokości 10% jego wartości. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca ten 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

4. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy i żądania od Wykonawcy kary umownej, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający realizuje w terminie 7 dni od przekroczenia ww. terminu. 

5. Zamawiający może potrącić kwotę naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Wykonawcę na jakimkolwiek etapie jej trwania, zwrotowi 

ulegają wszelkie wypłacone Wykonawcy świadczenia. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 25% wartości przedmiotu umowy. 

7. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które 

było podstawą naliczenia danej kary. 

 

§  9 Gwarancja lub rękojmia 

1. Wykonawca wystawi dokumentację gwarancyjną dla  najmowanego urządzenia. Gwarancja ma na celu 

zapewnienie sprawności urządzenia określonej w dokumentacji postępowania oraz w umowie. Wykonawca 

gwarantuje jakość korzystania z urządzenia. 

2. Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego przedmiotu umowy  

przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak również pokrywa 

koszty związane z jego transportem. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później niż w okresie 2 

tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek. 

5. Gwarancja zostanie przedłużona o czas ewentualnej naprawy przedmiotu umowy. 

6. Wymienione lub naprawione części zostaną objęte gwarancją Wykonawcy lub Producenta. 

7. Interwencja serwisu w miejscu instalacji urządzenia zapewniona w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu 

zgłoszenia awarii. 



Postępowanie  Nr K1/68/2020 25 

8. W okresie gwarancji, wszelkie naprawy i usługi (w tym dojazd do Zamawiającego) będą wykonywane na koszt 

Wykonawcy. 

9. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi albo gwarancji w terminie 2 

tygodni od daty zgłoszenia usterek lub wad, Zamawiający może zlecić usunięcie usterek lub wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 10 Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą Umowę lub w inny sposób odpowiedzialna wobec drugiej 

Strony z powodu opóźnienia w realizacji lub niewypełnienia jej zobowiązań, o ile wynika to z działania siły wyższej. 

2. Poprzez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron  

i któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec, a w szczególności akty terroru, wojny, klęski żywiołowe, epidemie, 

powodzie, wybuchy, o ile te zdarzenia będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy. 

3. W przypadku działania siły wyższej, zobowiązania Strony, które nie są możliwe do spełnienia, będą zawieszone na 

okres działania siły wyższej i podjęte na nowo, kiedy tylko ich spełnienie będzie racjonalnie możliwe. 

4. Każda ze Stron powiadomi drugą o wystąpieniu siły wyższej niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 3 dni 

od daty jej wystąpienia. 

5. W przypadku, gdy Strona w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie poinformuje drugiej Strony o działaniu siły 

wyższej, a także o okresie zawieszenia realizacji swoich zobowiązań oraz dacie ich ponownego podjęcia, będzie 

ona odpowiedzialna za wszelkie szkody poniesione przez drugą Stronę. 

6.  

§ 11 Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów o 

zamówieniach publicznych, jak i w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej poniżej,  

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.  

2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy są możliwe w przypadkach 

opisanych w ustawie Pzp oraz w sytuacjach opisanych poniżej: 

a. zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, 

Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra; 

b. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach zaistnienia siły wyższej. 

c. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.  

 

 

 

§ 12 Rozstrzyganie sporów 
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Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, których nie da się wyjaśnić polubownie, będą 

rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Prawem właściwym dla umowy jest 

prawo polskie. Jurysdykcję sądową mają polskie sądy.  

 

§ 13 Dane osobowe  

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego  

o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie  

do kontaktu w celu realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego  

o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie do kontaktu lub realizacji niniejszej umowy, 

w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.  

3. Obowiązek informacyjny wynika z artykułu 14 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). 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego  poniżej wskazanej Klauzuli 

informacyjnej dla osób wskazanych przez firmy trzecie do kontaktu lub realizacji umowy zawartej  

z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki. 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, ul. Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa; 

2)    w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl; 

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r.; 

4)    administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, telefon; 

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń 

pomiędzy stronami umowy; 

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym; 

7)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe 

mailto:iod@ite.waw.pl
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1. Załącznik nr 1  – „Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia Nr K1/……/2020 r. z dnia ……..  r." stanowi integralną 

część niniejszej Umowy. 

2. Załącznik nr 2 – „Oferta  z dnia ……………….. r.” stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego. Sądem 

właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

 

    Wykonawca Zamawiający 

    

 


