
 

Postępowanie  Nr K1/6/2020 
 

K1/6/2020                    Warszawa, dnia  14.02.020 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  TECHNOLOGII  ELEKTRONOWEJ 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

dostawę systemów do obróbki i wywoływania fotorezystu – 2 sztuki 

Słownik CPV   38540000-2 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia  przekraczającej równowartość kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej 

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46  

adres internetowy: http://www.ite.waw.pl 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia: 

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

ustawy Pzp. Wartość zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem przekracza próg określony na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa, instalacja, uruchomienie  i testowanie fabrycznie 

nowych systemów do obróbki i wywoływania  fotorezystu wraz obsługą gwarancyjną i 

serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami zwanego dalej „urządzeniem”: 

1) Część 1: Automatyczne urządzenie do nakładania i wywoływania płytek krzemowych 

o maksymalnej średnicy 200mm oraz podłoży kwadratowych o rozmiarze do 6” x 6” 

http://www.ite.waw.pl/
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2) Część 2: Półautomatyczne urządzenie do nakładania emulsji na płytki krzemowe  

o maksymalnej średnicy 200mm oraz na podłoża kwadratowe o rozmiarze do 6” x 6” 

2. Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są 

w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania cech oferowanego przedmiotu zamówienia celem 

jego identyfikacji oraz wskazania parametrów podlegających ocenie zgodnie z kryteriami 

oceny ofert, zgodnie z tabelami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 

4.  Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia i spełniać opisane wymagania. Nie spełnienie, co najmniej jednego  

z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

5. 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. 

6. Jeżeli użyto do opisu przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. 

7. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny 

opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków 

równoważności. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa 

na Wykonawcy. 

 

IV.  Składanie ofert częściowych i wariantowych: 

1. Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na dwie odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie z 

częściami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. Każdy z Wykonawców może 

złożyć ofertę na jedną część lub dwie części. Zamawiający dokonuje wyboru oferty 

najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. 

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 ustawy Pzp. 

V.  Termin  wykonania  zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia dla Części 1 oraz Części 2 wynosi 26 tygodni od daty podpisania umowy 

na każdą z nich, nie wcześniej niż 15.09.2020 r. 
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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: 

a) dla części 1: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego 

warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał co najmniej 1 dostawę urządzenia do nakładania i 

wywoływania fotorezystu na płytkach krzemowych o wartości minimum 

1 200 000,00 PLN netto; 

b) dla części 2: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego 

warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał co najmniej 1 dostawę urządzenia do nakładania emulsji na 

płytki krzemowe o wartości minimum 200 000,00 PLN netto. 

Jeżeli wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający 

dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym 

opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia  

o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, 

Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, 

opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu 

2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli dla poszczególnych 

części zostaną spełnione określone warunki.   

3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, 

wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością 

zawodową – są spełnione wymagania dla każdej z części indywidualnie. 

4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący 

wykonanych usług, musi być spełniony:  

1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 

2) przez jeden podmiot udostępniający doświadczenie samodzielnie, lub 
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3) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego 

z wykonawców występujących wspólnie.  

- z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia 

w ramach zdolności technicznej różnych podmiotów.  

5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust.1 pkt 12-

23 ustawy Pzp 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp); 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 

(art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp):  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art.270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.poz.769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp); 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności(art. 24 ust. 

1 pkt 15 Pzp); 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 

16 Pzp); 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp); 
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7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1pkt 18 Pzp); 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp); 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 

24 ust. 1 pkt 20 Pzp); 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2018 r. poz. 703 i 1277) – art.24 ust. 1 pkt 21 Pzp; 

11)  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp); 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 

650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp); 

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

ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.: 

 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  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 (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp); 

7. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału postępowania 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. 
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2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą. 

Podmiot ten nie jest jednak zobowiązany do realizacji zamówienia. 

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w celu wykazania spełnienia warunków w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga 

złożenia następujących dokumentów (np. zobowiązania) z których będzie wynikać: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, udostępnią potencjał w sposób realny. 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22  i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1). 

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów jak również przedkłada 

 w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 2od a) 

do d) niniejszej SIWZ.  Dokument JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej i musi 

być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot trzeci, a 

składa go Wykonawca ubiegający się o zamówienie. 
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8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o  zamówienie: 

a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany 

jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia; 

b) warunek określony w rozdziale VI ust. 1 pkt 2. c) niniejszego rozdziału 

zostanie spełniony jeżeli spełnia go samodzielnie chociaż jeden  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

c) jednolity dokument JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o zamówienie. Dokument JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej i 

musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

podmiot trzeci, a składa go Wykonawca ubiegający się o zamówienie 

2) Powyższe dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 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 musi być sporządzone w postaci oryginalnego dokumentu 

elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do 

reprezentowania Wykonawcy.  

4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

wybrana Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców.  

 

9. Podwykonawcy: 

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

2) Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w pkt 4 w celu wykazania  

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby 

Wykonawca powoływała się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Dokument JEDZ: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia, wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 2 do SIWZ osobno dla każdej części.  Szczegółowy 

opis sporządzenia i przekazania oświadczenia zawarty jest rozdziale VIII pkt 1SIWZ. 

2) Wykonawca może sporządzić formularz JEDZ z wykorzystaniem: 

 załącznika nr 2 do SIWZ; 

 wzoru  stanowiącego załącznik  do  rozporządzenia  wykonawczego  Komisji  

(UE) 2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiającego  standardowy  

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

 narzędzia   udostępnionego   przez   Urząd Zamówień Publicznych   pod   

adresem https://espd.uzp.gov.pl/ 

3) Zamawiający  informuje,  że  w  celu  ułatwienia  wypełnienia  JEDZ,  Urząd  Zamówień 

Publicznych (dalej „UZP”) udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu    Zamówienia”    na    stronie    internetowej    pod    

adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-

wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

4) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzi 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwia 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności 

 w jednym z formatów określonych w Rozdziale VIII ust. 1 m) 

5) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 162). 

6) Oświadczenie JEDZ (oryginał dokumentu elektronicznego) należy dołączyć do oferty 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

7) Wymóg złożenia dokumentu zamówienia (JEDZ) dotyczy: 

a) Wykonawców – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia – składa każdy z Wykonawców, 

https://espd.uzp.gov.pl/
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b) Podmiotów trzecich – JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli 

powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta  

z zasobów podmiotu trzeciego, 

 JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia, dotyczy 

zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie 

realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie, 

c) Dokument JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej i musi być podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot trzeci, a składa go 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie 

8) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte  w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

9) W przypadku, gdy wykonawca nie załączy do oferty wymaganego jednolitego 

dokumentu lub złożony jednolity dokument jest niekompletny, zawiera błędy lub 

budzi wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do jego uzupełnienia lub 

złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym. 

11. Dodatkowe informacje: 

1) 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

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

lub dokumentów.   

2) 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.  

NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ oświadczenia ws. grupy kapitałowej do oferty. 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2), składa się w oryginale, w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Zaleca się złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej 
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za zgodność z oryginałem, przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail podany 

w SIWZ lub za pośrednictwem ePUAP w sposób podany w SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o którym mowa w pkt. 2), składa każdy z Wykonawców 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 

dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

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

4) 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 na podstawie załączonych oświadczeń. 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów: 

1.  W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany  jest 

przedłożyć - na wezwanie Zamawiającego: 

Wykaz wykonanych dostaw - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę     

 urządzenia do nakładania i wywoływania fotorezystu na płytkach krzemowych dla Części 1 

  urządzenia do nakładania emulsji na płytki krzemowe dla Części 2 

wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została 

wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć -  

na wezwanie Zamawiającego: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

oraz 21 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie dotyczą urzędujących członków 

organu zarządzającego, członków organu nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub spółce 

partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, 

prokurentów oraz podmiotu zbiorowego, 

b) 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 
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podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku gdy rejestr jest 

dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru 

przedsiębiorców KRS, CEIDG), 

c) oświadczenie 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, 

d) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 lit. a) i b) - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 

a) 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, 21  ustawy Pzp; 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

1) Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a) i b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a) powyżej składa dokument, o którym mowa w pkt. 3 

lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. 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.  
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3) Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 22austawy Pzp, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 

wymienione w pkt. 2 lit. od a) do d). Dokumenty wskazane w niniejszym punkcie składa 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. 

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. Informacje ogólne: 

a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, 
w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.  

b) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz 
oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia, odbywa się 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.). 

c) Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 
K1/6/2020 Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać się w korespondencji na 
numer referencyjny Postępowania lub numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania. 

d) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: 
urbanski@ite.waw.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. 

e) 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: 
/ITE/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem 
https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

f) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz 
adres e-mail, na które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

g) 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. 

h) 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.  

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

j) 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. 

k) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem 
http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ 

l) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
korzystania z miniPortal. 

m) 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. 

n) Oferta, JEDZ, pełnomocnictwa powinny pod rygorem nieważności zostać złożone  
w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

o) Ofertę należy przygotować i złożyć w języku polskim. W przypadku wskazania przez 
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych oświadczeń lub dokumentów. 

p) Wykonawca może korzystać z Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD 
(narzędzia ESPD) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 
ww. formatów. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu ESPD pod 
adresem https://espd.uzp.gov.pl/W przypadku wygaśnięcia powyższej strony Komisji 
Europejskiej, należy skorzystać ze wzoru JEDZ załączonego do niniejszej SIWZ. 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 

t) 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 

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

v) 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”. 

 

 

 

http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/
https://espd.uzp.gov.pl/
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2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 1, 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, TED lub ID postępowania).  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Michał 

Urbański , email: urbanski@ite.waw.pl 

3) 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 2)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. 

IX.  Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wadium w kwocie:  

o 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) dla Części 1 

o 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) dla Części 2 

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach  udzielanych  przez   podmioty,   o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. U. 
z  2018 r. poz. 110, 650 1000 i 1669) 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

mailto:urbanski@ite.waw.pl
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3. Wadium należy wpłacić  przelewem na konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 

4500 1001 (IBAN PL 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 SWIFT BREXPLPW). 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a 

oraz ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a  

i ust. 5 ustawy Pzp. 

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 

gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno 

zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenie - Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich 
Wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia - Zamawiającego, gwaranta lub 
poręczyciela - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub 
poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

 kwotę gwarancji lub poręczenia, 

 termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin 
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą), 

 zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a 
i 5 Pzp.  

 gwarancja/poręczenie mają zawierać postanowienie: „Wierzytelność z tytułu niniejszej 
gwarancji jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego" lub podobnie sformułowane o takim samym znaczeniu oraz oznaczenie 
Postępowania, którego wadium dotyczy. 

8. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądze ma być podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca załącza do oferty potwierdzenie 

przelewu kwoty wadium. 

10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej (wnoszone  

w gwarancjach lub/i poręczeniach) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta (wystawcy np. banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji). Dokument potwierdzający wniesienie 

wadium w postaci niepieniężnej musi zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie,  

w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Oryginał dokumentu 
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należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania 

oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Zamawiający dopuszcza również złożenie wadium w formie gwarancji lub poręczenia w 

formie pisemnej. Wykonawca powinien złożyć  w kasie Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytutu 

Technologii Elektronowej 02 – 668 Warszawa, al. Lotników 32/46, budynek VI pok. 218 (w dni 

robocze w godz. 9:00 – 14:00) oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia przed terminem 

składania ofert. 

11. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia 

wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę 

faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej 

formy wadium przed terminem składania ofert. 

12. Wadium winno być wniesione na cały termin związania ofertą.  

X.  Termin związania ofertą:  

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni od daty składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub 

na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

XI.  Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Oferta (Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), wraz z załączonymi dokumentami 

i oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w 

formacie danych: txt, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 

2. Oferta wraz z załącznikami składana jest dla każdej części zamówienia oddzielnie.  

3. Oferta musi zawierać w szczególności:  

a) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, 

b) datę sporządzenia oferty, 

c) cenę – dopuszcza się podanie ceny w jednej z walut: PLN, EUR, USD, GBP. W przypadku 

złożenia ofert w EUR, USD lub GBP dla porównania cen zastosowany zostanie przelicznik na 

złote polskie – PLN. Przelicznik ten będzie zgodny z kursem sprzedaży walut NBP jaki będzie 

obowiązywał w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. 

4. Do oferty należy załączyć: 

a) Załącznik nr 1  do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

b) Jednolity  europejski dokument zamówienia  – JEDZ, 

c) dowód wniesienia wadium, 
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d) dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw 

wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20  oraz ust 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (jeśli 

dotyczy); 

e) dowód na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami innych podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach lub sytuacji (jeśli dotyczy); 

f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi tzw. 

pełnomocnictwo konsorcjalne z art. 23 ustawy Pzp (jeśli dotyczy). 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym. Zamawiający zwraca uwagę, że kwalifikowany podpis elektroniczny 

musi być zgodny z wymogami wskazanymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L Nr 257, s. 73). Zamawiający zwraca przy tym uwagę na treść art. 14 

ww. aktu prawnego. 

6. 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. 

7. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty.  

8. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione,  

w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się 

pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty. 

11. Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie postępowania 

są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp,  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 

poz. 1503 ze  zm.). Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ww. ustawy, które Wykonawca zastrzega 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). Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań,  

o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek 
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ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji 

niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie. 

12. Zasada jawności, o której mowa w pkt 10, 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. 

13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 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  otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale VIII, nie później niż do dnia 

23.03.2020 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.03.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie, al. Lotników 32/46, budynek VI, pokój 214 .  

3. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi 

Wykonawca 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena brutto oferty podana PLN/EUR/USD/GBP musi obejmować wszystkie koszty, które 

wykonawca musi ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ, m.in.:  

a) cenę urządzenia opisanego w  punkcie III SIWZ,  

b) instalację, 

c) uruchomienie,  

d) testowanie urządzenia, 

e) transport, rozładunek i posadowienie,   

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/
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f) warunki dostawy: organizację i koszty załadunku, 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, obowiązkiem rozładunku oraz instalacji (i wszelkim ryzykiem z tym 

związanym),  

g) okres gwarancji, 

h) serwis pogwarancyjny, 

i) wsparcie techniczne, 

j) szkolenie pracowników Zamawiającego, 

k) licencje związane z oprogramowaniem 

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

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

wszelkie inne ewentualne obciążenia.  

3. Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj. w rozbiciu na cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie w każdej części 

zamówienia. 

XIV.  Opis  kryteriów, którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz 

  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w następującym kryterium, w poszczególnych częściach zamówienia: 

 Cena    Waga: 90%       

 Gwarancja                                           Waga: 10% 
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     Kryterium cena:  liczba punktów zdobyta w kryterium cena będzie obliczona wg  wzoru: 

Pn =  (Cmin / Cn ) x 90 

 

gdzie: Pn          -  liczba punktów zdobyta w kryterium cena 

Cmin    -  najniższa cena spośród nadesłanych ofert 

Cn       -  cena badanej oferty. 

W kryterium cena:  można uzyskać maksymalnie 90 punktów 

 Gwarancja: liczba punktów będzie obliczona w następujący sposób: 
 

1) okres gwarancji – 12 miesięcy  -   0 punktów 

2) okres gwarancji – 18 miesięcy  - 5 punktów 

3) okres gwarancji – 24 miesiące - 10 punktów 

W kryterium Gwarancja: można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Wykonawca     podaje termin 
gwarancji w pełnych miesiącach! 

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy będzie uznane za niezgodne z SIWZ, co 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

2. 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 9 do SIWZ. 

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

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII.  Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ: 

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 6 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 wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 
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XIX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:  

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Pzp (dostęp do 

powyższych informacji  - strona internetowa www.uzp.gov.pl). 

2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej, wobec czynności podjętych 

przez Zamawiającego przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych 

na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez 

Prezesa Urzędu. 

3. Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie.  

4. 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  zdania drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego 

terminu. 

6. 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. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoważne z jej 

wniesieniem. 

XX. Zaliczki: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poniższych zasadach (szczegółowe zasady we 

wzorze umowy): 

1) Zamawiający udziela zaliczki Wykonawcy w wysokości 40% wartości brutto umowy. 

2) Zaliczka zostanie udzielana w terminie 30 dni w oparciu o fakturę VAT oraz  po przedłożeniu 

oryginału wniesienia zabezpieczenia zaliczki przez Wykonawcę na kwotę zaliczki.  

3) Zabezpieczenie ma obejmować okres co najmniej od dnia przedłożenia faktury VAT jej 

obejmującej do końca okresu obowiązywania umowy. 

4) Zaliczka zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 

http://www.uzp.gov.pl/
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5) Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone wyłącznie w formie  nieodwołalnej  

i bezwarunkowej gwarancji bankowej z klauzulą zapłaty „na pierwsze żądanie”. 

6) Dokument zabezpieczenia zaliczki Zamawiający zwraca po zapłaceniu Wykonawcy reszty 

wynagrodzenia. 

7) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, 

aż do zakończenia realizacji zamówienia. 

8) Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data 

jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 3 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia 

zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z 

uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju 

zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca 

w terminie 14  dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

9) W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający korzysta z zabezpieczenia w taki sposób, że 

kwota zabezpieczona jest z niej pobierana.   

XXI.  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@ite.waw.pl 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 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. Czas ten może 

zostać wydłużony o zgodny z przepisami prawa okres dochodzenia wzajemnych roszczeń; 

 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: 

mailto:iod@ite.waw.pl
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15  RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

− 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** Wystąpienie przez Wykonawcę z żądaniem, o którym mowa w art. 18  RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;   

− 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  - Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wzór. 

3) Załącznik nr 3 - Formularz oferty – wzór. 

4) Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw – wzór. 

5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór. 

6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie 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. 

7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego. 

8) Załącznik nr 8 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów 

niezbędnych do wykonania zamówienia- wzór. 

9) Załącznik nr 9 – Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

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

 

Wymagania i parametry techniczne  
na dostawę  Systemów do obróbki i wywoływania fotorezystu – 2 szt.  

 
Część  1 

 
System 1 - (Automatyczne urządzenie do nakładania i wywoływania płytek krzemowych  
o maksymalnej średnicy 200mm oraz podłoży kwadratowych o rozmiarze do 6” x 6”) 

 
Nr Nazwa parametru Wymaganie Kolumna do 

wypełnienia 

przez 

wykonawcę* 

1.  2 3 4 

2.  

 

Typ 

 

 Podać 

3.  Producent 

 

 Podać 

4.  Kraj pochodzenia 
 

 Podać 

5.  Rok produkcji 

 

2020 Podać 

6.  Urządzenie do automatycznej 
obróbki i wywoływania 

podłoży 

Fabrycznie nowe Potwierdzić 

7.  Główne zastosowanie Automatyczne urządzenie do nakładania i wywoływania płytek 

krzemowych o maksymalnej średnicy 200mm oraz podłoży 
kwadratowych o rozmiarze do 6” x 6” 

 

Potwierdzić 

 

8.  Wymagania techniczne 1. Baza klastra 
1.1. Wymagane jest aby całkowity rozmiar powierzchni 

zajmowanej przez urządzenie nie był większy niż 1400 mm x 

1500 mm (bez narzędzi peryferyjnych) oraz dodatkowo 
urządzenie musi cechować się możliwością ustawienia w rogu 

pomieszczenia czystego, a tym samym musi istnieć możliwość 

pełnej jego obsługi przy dostępie tylko z dwóch stron. 
1.2. Musi zawierać moduły procesowe do pokrywania, 

wygrzewania, wywoływania;   

1.3. Komputer z oprogramowaniem kontrolującym pracę 
urządzenia, który musi posiadać: 

1.3.1. Ekran dotykowy 

1.3.2. Klawiatura ze zintegrowanym urządzeniem wskazującym 
1.3.3. System RAID (redundantna tablica dwóch niezależnych 

dysków twardych) 

1.3.4. Zasilacz awaryjny (UPS) 
1.4. Pakiet oprogramowania obejmujący: 

1.4.1. Programowalne poziomy użytkownika 

1.4.2. Zarządzanie recepturami narzędzi dla> 10 000 sekwencji 
płytek 

1.4.3. Moduł zarządzanie recepturami dla> 1000 programów z 50 

krokami (w procesach spinowych) 
1.4.4. Wyświetlanie i sterowanie parametrami procesu 

1.4.5. Narzędzie do tworzenia/ edycji receptury z kolejnymi 

etapami procesu 
1.4.6. możliwość definicji kolejności obróbki podłoży z 

możliwością trybu równoległego (obróbka podłoży o 

różnych rozmiarach) 
1.4.7. możliwość przenoszenia danych (np. receptur) za pomocą 

przenośnych pamięci montowanych do gniazd USB na 

komputery wykorzystujące system operacyjnym Windows 
10. 

1.5. Konstrukcja głównego modułu urządzenia: 

1.5.1. obudowa ze stali nierdzewnej z górną pokrywą oraz z: 

Potwierdzić 
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1.5.1.1. Wyłącznikiem bezpieczeństwa 
1.5.1.2. Bezpiecznym szkłem (np. w drzwiach i panelach 

bocznych/inspekcyjnych) 

1.5.1.3. EMO 
1.5.1.4. Świetlna wieża sygnalizacyjna 

1.5.2. Interfejs narzędzia Ethernet 

 
1.6. Dokumentacja specyfikacji dla urządzenia, w tym: 

1.6.1. Podręczniki użytkownika, oprogramowania i konserwacji 

zapobiegawczej, podręczniki OEM (w formacie pdf lub 
wydruk) 

1.6.2. Rysunki techniczne elementów pneumatycznych i 

elektrycznych (w formacie pdf lub wydruk) 
1.6.3. Lista części zamiennych (w formacie pdf lub wydruk) 

1.7. Robot do transportu podłoży: 
1.7.1. z dokładnością pozycjonowania <+/- 0,1 mm 

1.7.2. Optyczny skaner do odczytu obecności podłoży w kasetach 

podających 
1.7.3. umożliwiający obróbkę minimum 120 podłoży na godzinę 

przy założeniu wykonania minimum 3 operacji/podłoże 

1.7.4. Brak wpływu na przepustowość przy równoległej obróbce 
płytek podłożowych niezależnie od założonej  kolejności, 

rozmiaru oraz sposobu ich obróbki 

1.8. Końcówka robota do chwytania płytek blisko krawędzi: 
1.8.1. 1x na okrągłe płytki 100 mm 

1.8.2. 1x dla okrągłych płytek o średnicy 150 mm 

1.8.3. kontakt z płytką podłożową tylko przy krawędzi w 
odległości <=6 mm 

1.8.4. chwytak typu próżniowego 

1.8.5. Materiał: tytan pokryty PTFE / PFA 
1.8.6. Dwie uniwersalne stacje na kasety z podłożami od 2” do 

200 mm, SEMI standard - kasety typu H-Bar z systemem 

wykrywania dla kaset o rozmiarach od 2 cali do 200 mm 
1.9. Optyczna stacja centrująca w osiach X i Y oraz centrowanie 

położenia kątowego umożliwiająca: 

1.9.1. obsługę podłoży od 2 "do 200 mm okrągłych i dla 
kwadratowych podłoży o rozmiarze 6" x 6 " 

1.9.2. Możliwość stosowania do nieprzezroczystych podłoży 

1.9.3. korekcję przesunięcia w osiach X/Y; dokładność >+/- 
0,1mm 

1.9.4. wyszukiwanie i pozycjonowanie ścięcia bazowego (lub 

wrębu) podłoża z zachowaniem funkcji korekcji 
przesunięcia w osiach X/Y  

1.9.5. Dostępna opcja: czytnik WID, czytnik DMC 

1.9.6. Stacja centrująca musi mieć możliwość obsługi podłoży o 
średnicach 4” i 6” przy kontakcie z płytką podłożową tylko 

przy krawędzi w odległości (<=6 mm) 

 
2. Wymagania dotyczące modułu powlekacza (spin coatera): 

 

2.1. Podstawowy moduł pokrywania dla okrągłych podłoży od 2 
"do  200mm (SEMI spec) składający się z: 

2.1.1. Stacja procesowa z bezszczotkowym silnikiem 

2.1.1.1.     Zakres prędkości wirowania: 10 - 10 000 obr / min 
2.1.1.2.     Programowalny ze skokiem 1 rpm 

2.1.1.3.     Dokładność prędkości wirowania: +/- 1 obr./min 

2.1.1.4.     Przyspieszenie: 10 - 30 000 obr / min 
2.1.1.5.      Dopuszcza się aby prędkość i przyspieszenie były 

mniejsze o 60% niż wyspecyfikowane powyżej w 

przypadku dużego rozmiaru podłoża, dużej wagi czy 
też nietypowego sposobu montażu podłoża 

2.1.1.6. Indeksowanie położenia kątowego uchwytu w celu 

uwzględnienia położenia ścięcia bazowego podłoża 
podczas powlekania 

2.1.1.7. mechanizm podnoszenia podłoży za pomocą pinów 
2.1.2. System bezpieczeństwa dla pracy z rozpuszczalnikami 

(monitor gazu, wykrywanie wycieków, monitor wyciągu) 

2.1.3. Programowalna przepustnica wyciągu z 2 ręcznie 
regulowanymi pozycjami 

2.1.4. moduł z możliwością zamknięcia i żółtym światłem 

2.1.5. Napędzane elektrycznie ramię dozujące z funkcjami: 
2.1.5.1. Sterowany elektrycznie i programowalny ruch w osi Z 

2.1.5.2. Ruch obrotowy ramienia napędzany elektrycznie 

2.1.5.3. obsługa minimalnie 3 linii rezystu, 2 linii 
rozpuszczalników i linią czyszczenia krawędzi Edge 

Bead Removal 

2.1.6. konstrukcja urządzenia musi umożliwiać zainstalowanie 
DODATKOWEGO RAMIENIA dla dodatkowych dwóch 

linii rezystu i jednej linii rozpuszczalnika na późniejszym 

etapie eksploatacji 
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2.1.7. Wyposażenie komory procesowej 

2.1.7.1. Opisane poniżej wyposażenie musi być wykonane z 

materiałów spełniających wymagania stawiane przez 
zastosowane media oraz jego powierzchnia mająca 

kontakt z mediami (np. rezyzt, aceton) powinna być 

łatwa w czyszczeniu 
2.1.7.2. Wymienne wyposażenie misy procesowej pozwalające 

na wykonanie powlekania podłoży o średnicy 4” 

mocowanych blisko ich krawędzi w odległości (<=7 
mm, ang. edge handling option): 

2.1.7.3. wyposażenie musi cechować się łatwym demontażem 

w celu czyszczenia i/lub zmiany konfiguracji 
2.1.7.4. na wyposażeniu musi się znajdować stolik próżniowy 

do podłoży wykonany z PEEK (polieteroeteroketon)  
2.1.7.5. Wymienne wyposażenie misy procesowej pozwalająca 

na wykonanie powlekania podłoży o średnicy 6” 

mocowanych blisko ich krawędzi w odległości (<=7 
mm, ang. edge handling option): 

2.1.7.6. wyposażenie musi cechować się łatwym demontażem 

w celu czyszczenia i/lub zmiany konfiguracji 
2.1.7.7. na wyposażeniu musi się znajdować stolik próżniowy 

do podłoży wykonany z PEEK (polieteroeteroketon) 

 
2.1.7.8. SYSTEMY dawkowania rezystów muszą być 

przygotowane do przyszłej  instalacji modułu  kontroli 

temperatury.  
2.2. 1x W PEŁNI PROGRAMOWANY SYSTEM DOZOWANIA 

Z KONTROLĄ PRZEPŁYWU dedykowany dla rezystu typu 

S1818, 39,4 cSt 
2.2.1. Ciśnieniowe dawkowanie dla rezystów o lepkości od 30 cP 

do 800 cP z kontrolą (np. w zamkniętej pętli sprzężenia 

zwrotnego) natężenia przepływu i objętości 
2.2.2. Pomiar przepływu rezystu przez czujnik dozowania w 

pobliżu dyszy dawkującej  

2.2.3. Programowalne w skrypcie/recepturze ciśnienie 
dawkowania 

2.2.4. Programowalne w skrypcie/recepturze objętość 

dawkowania  
2.2.5. Programowalna wielkość odsysania dla danej receptury  

2.2.6. Pomiar objętości dawkowania i przepływu / rejestrowanie 

alarmów wysokiego i niskiego poziomu  
2.2.7. Powtarzalność dawkowania: +/- 0,1 ml lub +/- 1% * 

2.2.8. Dokładność dawkowania: +/- 0,15 ml lub +/- 2% * *  

*/** w zależności od tego, która wartość jest 
większa  

2.3. 1x PROGRAMOWALNY SYSTEM dawkowania 

dedykowany dla rezystu typu dla S1805, 5,3 cSt  
2.3.1. Ciśnieniowe dawkowanie dla rezystów o lepkości  do 10 cP  

2.3.2. System dawkowania ciśnieniowego musi spełniać warunki: 

2.3.3.     Dawkowana objętość  kontrolowana przez czas 
dawkowania 

2.3.4.     Powtarzalność dawkowania: <+/- 5% 

2.3.5. System dawkowania musi być wyposażony w: 
2.3.5.1. Regulator ciśnienia z manometrem 

2.3.5.2. Zbiornik ciśnieniowy dla max. jednej litrowa butelki z 

rezystem 
2.3.5.3. kontrolę ciśnienia (obniżenie ciśnienia, gdy moduł jest 

na biegu jałowym) 

2.3.5.4. Jedna litrowa butelka wykonana z PE 
2.3.5.5. Zawór ssący 

2.3.5.6. Czujnik bąbelkowy do wykrywania pustego naczynia 

2.3.6. System dawkowania  
2.4. 1x PROGRAMOWALNY SYSTEM dawkowania 

dedykowany dla rezystu typu dla AZ4562, 440 cSt  
2.4.1. Ciśnieniowe dawkowanie dla rezystów o lepkości  od 400 

do 800 cP 

2.4.2. System dawkowania ciśnienieniowego musi spełniać 
warunki: 

2.4.3.     Dawkowana objętość  kontrolowana przez czas 

dawkowania 
2.4.4.     Powtarzalność dawkowania: <+/- 5% 

2.4.5. System dawkowania musi być wyposażony w: 

2.4.5.1. Regulator ciśnienia z manometrem 
2.4.5.2. Zbiornik ciśnieniowy dla max. jednej litrowa butelki z 

rezystem 

2.4.5.3. kontrolę ciśnienia (obniżenie ciśnienia, gdy moduł jest 
na biegu jałowym) 

2.4.5.4. Jedna litrowa butelka wykonana z PE 

2.4.5.5. Zawór ssący 
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2.4.5.6. Czujnik bąbelkowy do wykrywania pustego naczynia 
2.4.5.7. uchwyt na butelki rezystu o pojemności do 1 galona 

 

2.5. FUNKCJA SYNCHRONIZOWANEGO RUCHU 
RAMIENIA DO DAWKOWANIA I położenia kątowego 

stolika z podłożem umożliwiająca: 

2.5.1. nakładanie rezystu na krawędzi podłoży ze ścięciem 
bazowym  

2.5.2. usuwanie nadmiaru rezystu na krawędzi podłoży ze 

ścięciem bazowym  
2.6. LINIA ROZPUSZCZALNIKA DLA obmywania spodniej 

części podłoża. Linia musi zawierać: 

2.6.1. linię dawkującą przystosowaną do acetonu 
2.6.2. Cyfrowy regulator przepływu 

2.6.3. Linia musi być przystosowana do standardowego 
oprzyrządowania (standardowe tylne uchwyty próżniowe) 

bez konieczności obsługi stolików z mocowaniem podłoża 

blisko ich krawędzi 
2.7. 2x SYSTEM dawkowania rozpuszczalnika z systemem 

zabezpieczającym przed niekontrolowanym kapaniem, 1x dla 

ACETON, 1x dla IPA obsługujące funkcje: 
2.7.1.     Wstępnego zwilżania 

2.7.2.     Promotor przyczepności 

2.7.3.     Czyszczenie misy procesowej składający się z 
2.8. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OCZYSZCZANIA 

DYSZ DAWKUJĄCYCH do czyszczenia z rezystu z 

przewodów dozujących, gdy ramię dozujące znajduje się w 
położeniu spoczynkowym składający się z: 

2.8.1. Pojedyncza dysza dawkującej rozpuszczalnik (ACETON ze 

stali nierdzewnej 
2.8.2.  regulowany zawór przepustnicy 

2.9. SYSTEMU dawkowania ROZPUSZCZALNIKA (ACETON) 

na krawędź podłoża składający się z: 
2.9.1. dyszy z systemem zabezpieczającym przed 

niekontrolowanym kapaniem 

2.9.2. Cyfrowego regulatora przepływu 
2.10. SYSTEM czyszczenia (obmywania) komory procesowej 

modułu powlekacza z linią dawkującą przystosowaną do 

acetonu  
 

3. Wymagania modułu wywoływacza: 

3.1. PODSTAWOWY MODUŁ Do wywoływania podłoży i 
stosowania z procesami wykorzystującymi roztwory wodne, 

takie jak wywoływanie lub czyszczenie dla okrągłych podłoży 

od 2 "do  200mm (SEMI spec) składający się z: 
3.1.1. Stacja procesowa wykonana z PE z bezszczotkowym 

silnikiem 

3.1.1.1.    Zakres prędkości wirowania 10 - 4000 obrotów na 
minutę dwukierunkowo (więcej na życzenie) 

3.1.1.2.    Programowalny ze skokiem 1 rpm 

3.1.1.3.    Dokładność prędkości wirowania: +/- 1 obr./min 
3.1.1.4.    Przyspieszenie: 10 - 10 000 obr / min 

3.1.1.5.    Dopuszcza się aby przyspieszenie było mniejsze o 

80% niż wyspecyfikowane powyżej w przypadku 
dużego rozmiaru podłoża, dużej wagi czy też 

nietypowego sposobu montażu podłoża 

3.1.1.6.    Indeksowanie położenia kątowego uchwytu w celu 
uwzględnienia położenia ścięcia bazowego podłoża 

podczas wywoływania 

3.1.2. Zawiera jedno ramię dawkujące z funkcjami (z możliwością 
zintegrowania drugiego ramienia dawkującego): 

3.1.2.1.    Sterowanym elektrycznie i programowalnym 

zakresem ruchu obrotowego oraz w osi Z (minimalny 
skok regulacji <=0,1mm) 

3.1.2.2.    Programowalną prędkością ruchu obrotowego 
ramienia 

3.1.2.3.    Dokładność pozycjonowania w ruchu obrotowym i w 

osi Z +/- 0,2 mm 
3.1.2.4. Możliwości konfiguracji ramienia dozującego do 2 

dysz dozujących wywoływacz, 1 dysza DI-Water, 1 

dysza do odmuchu azotem N2 
3.1.3. Programowalna przepustnica wyciągu z komory z 

minimum 2 ręcznie regulowanymi pozycjami 

3.1.4. Urządzenie musi być wyposażone w elementy 
umożliwiające obsługę podłoży mocowanych do stolika 

blisko ich krawędzi (odległość <=7 mm, ang. edge handling 

option). W tym: 
 

3.1.4.1. Wymienne wyposażenie misy procesowej pozwalające 

na wykonanie wywoływania podłoży o średnicy 4” 
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mocowanych blisko ich krawędzi w odległości (<=7 
mm, edge handling option): 

3.1.4.2. wyposażenie musi mieć uchwyt zaciskowy bez próżni 

3.1.4.3. wyposażenie musi mieć dyszę płuczącą spodnią część 
płytki 

3.1.4.4. Uwaga: przy tym wyposażeniu, ze względu na 

nietypowy sposób mocowania podłoża dopuszcza się 
aby maksymalna wartość  przyspieszenia była mniejsza 

niż wyspecyfikowana powyżej tj.: redukcja 

maksymalnego przyspieszenia do wartości 2000 obr / 
min/s 

 

3.1.4.5. Wymienne wyposażenie misy procesowej pozwalające 
na wykonanie wywoływania podłoży o średnicy 6” 

mocowanych blisko ich krawędzi w odległości (<=7 
mm, ang. edge handling option): 

3.1.4.6. wyposażenie musi mieć uchwyt zaciskowy bez próżni 

3.1.4.7. wyposażenie musi mieć dyszę płuczącą spodnią część 
płytki 

3.1.4.8. Uwaga: przy tym wyposażeniu, ze względu na 

nietypowy sposób mocowania podłoża dopuszcza się 
aby maksymalna wartość  przyspieszenia była mniejsza 

niż wyspecyfikowana powyżej tj.: redukcja 

maksymalnego przyspieszenia do wartości 2000 obr / 
min/s 

 

3.1.5. 2 x system dozujący roztwory wodne na podłoże 
dedykowane (1x dla AZ 351, 1x dla woda DI) z kontrolą 

przepływu  

3.1.5.1. - dysza dawkowania roztworu na wirujące podłoże 
(ang. Puddle dispense nozzle) 

3.1.5.2. - niskociśnieniowa dysza dawkującą ciecz (ang. fan 

spray) dedykowaną do płukania czystych podłoży 
przed suszeniem 

 

3.1.6. System SUSZENIA AZOTEM składający się z: 
3.1.6.1. +Dyszy, przepływomierza, filtru 

3.1.6.2. dysza musi znajdować się na ramieniu dawkującym w 

celu wspomagania suszenia płytek / podłoży 
3.1.7. SYSTEM PŁUKANIA spodniej STRONY podłoża wodą 

dejonizowaną składający się z 

 
3.1.7.1. dysza dawkowania roztworu na wirujące podłoże (ang. 

Puddle dispense nozzle) 

3.1.7.2. Cyfrowy przepływomierz 
3.1.7.3. z możliwością skonfigurowania szybkości 

dawkowania w zależności od rozmiaru podłoża 

 
3.2. System musi być wyposażony w regulator temperatury 

wywoływacza dla jednej linii zapewniający kontrolę w 

zakresie 19 - 25 ° C z przyrostem 0,1 ° C z dokładnością +/- 
0,1 ° C, gdy wartość zadana mieści się w zakresie 2 °C od 

temperatury otoczenia 

 
4. Wymagania dotyczące modułu grzania/chłodzenia podłoży przed 

i po procesach nakładania/wywoływania oraz systemu 

dawkowania promotora adhezji na podłoża procesowe 
 

4.1. Moduł musi mieć możliwość rozbudowy go do równoczesnej i 

niezależnej obsługi 7 podłoży. 
  

4.2. Moduł musi być wyposażony w dwa stanowiska do grzania 

podłoży umożliwiających: 
4.2.1. Obsługę podłoży o średnicy 4” i 6” 

4.2.2. Konstrukcja modułów musi gwarantować, że kontakt 
podłoży o średnicy 4” z płytą grzejną będzie miał miejsce 

tylko blisko ich krawędzi w odległości (<=7 mm, ang. edge 

handling option) 
4.2.3. płyta grzejna pokryta PFA 

4.2.4. Zakres temperatur: 60 - 250 ° C (wartość zadana 15 - 255 ° 

C) 
4.2.5.        Jednorodność +/- 0,5 ° C @ 60 - 120 ° C; +/- 1% @> 

120 - 200 ° C 

4.2.6. + Programowalna odległość płyta/podłoże w zakresie: 0,2 - 
12 mm, krok 0,1 mm (realizowana za pomocą 3 kołków 

podnoszących) 

4.2.7. + minimalna odległość 0,15 mm 
4.2.8. + możliwość przedmuchiwaniem azotu 

4.3. Moduł BUFOROWY składający się z: 
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4.3.1. 4 stacje buforowe do płytek 4”(2szt) i 6”(2 szt.) z zestawami 
kołków unoszących/separujących (pinów) przy każdym 

buforze: 

4.3.2. dwa zestawy pinów do płytek 4 ”(kontakt blisko krawędzi 
płytki), 

4.3.3. dwa zestawy pinów do płytek 6”(kontakt blisko krawędzi 

płytki) 
4.3.4. czujnik obecności płytki na każdej stacji buforowej 

 

4.4. Moduł dawkowania promotora adhezji na podłoża procesowe 
(HMDS) dla okrągłych płytek 2 '' do 200 mm 

4.4.1. konstrukcja modułu musi gwarantować, że kontakt podłoży 

o średnicy 4” z płytą grzejną będzie miał miejsce tylko 
blisko ich krawędzi w odległości (<=7 mm, ang. edge 

handling option) 
 

4.4.2. Temp. zakres: 60 - 150 ° C 

4.4.3. Jednorodność +/- 0,6 ° C do 120 ° C, +/- 1,2% powyżej 120 
° C 

4.4.4. dodatkowy grzejnik zamontowany ponad podłożem 

4.4.5. Komora próżniowa 
 

5. Sprzęt pomocniczy do dostarczania mediów i odpadów: 

5.1. SYSTEM dystrybucji par dla modułu HMDS  
5.1.1. Może znajdować się W SZAFIE ZEWNĘTRZNEJ w 

pomieszczeniu gospodarczym 

5.1.2. Zewnętrzna szafka z automatycznym napełnianiem 
zbiornika do odparowywania HMDS składający się z: 

5.1.2.1. Naczynie ciśnieniowe do umieszczenia butelki HMDS 

5.1.2.2. Zbiornik z systemem bełkotki 
5.1.2.3. Czujnik gazu HMDS 

5.1.2.4. Czujnik wyciągu 

5.1.2.5. Czujnik wycieku 
5.1.2.6. Możliwość obsługi do trzech modułów  dawkowania 

promotora HMDS 

5.1.2.7. Instalacja umożliwiająca umieszczenie szafki w 
odległości  10 metrów od systemu 

 

5.2. JEDNOSTKA STEROWANIA TEMPERATURĄ 
5.2.1. Zapewnia kontrolowaną temperaturę cieczy dla linii 

wywoływacza 

5.2.2. Kontrola temperatury w linii dawkowania wywoływacza w 
zakresie 18 – 25 st.C 

5.3. Zewnętrzne moduły do przechowywania mediów 

(wywoływacz, aceton, izopropanol) 
5.3.1. Możliwość magazynowania mediów w zbiornikach o 

objętości od 5 do 20 litrów 

5.3.2. Z czujnikami nieszczelności, gazu, ciśnienia i poziomu 
przepełnienia zbiorników 

5.3.3. maksymalne wymiary modułu: (szer. X gł. X wys.): 310 

mm x 930 mm x 840 mm 
5.3.4. Dopuszcza się zastosowanie wielu takich modułów 

 

5.3.5. Media przechowywane w modułach: 
 

5.3.5.1. 10-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej z czujnikami 

poziomu pustego, niskiego, pełnego oraz przepełnienia 
posiadający złącze do łatwego ręcznego napełniania 

przeznaczone dla ACETONU  z Regulatorem ciśnienia 

z manometrem. Maksymalne ciśnienie 2,5 bara 
 

5.3.5.2. 10-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej z czujnikami 

poziomu pustego, niskiego, pełnego oraz przepełnienia 
posiadający złącze do łatwego ręcznego napełniania 

przeznaczony na IZOPROPANOL z regulatorem 
ciśnienia z manometrem. Maksymalne ciśnienie 2,5 

bara 

 
5.3.5.3. Jeden 5-litrowy zbiornik polietylenowy z czujnikami 

poziomu pustego, niskiego, pełnego oraz przepełnienia 

posiadający złącze do łatwego ręcznego napełniania 
przeznaczony dla wywoływacza (AZ 351)  z 

regulatorem ciśnienia z manometrem. Max. ciśnienie 

2,5 bara 
 

5.4. Instalacja (linia) odprowadzania odpadów (ścieków) i 

KANISTER ODPADÓW (min. 10 L PE)  
5.4.1. Instalacja musi uwzględniać fakt, że ścieki z modułu 

wywoływacza odprowadzane są bezpośrednio do ścieku. 

5.4.2. Taca ze stali nierdzewnej z czujnikiem przecieku 
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5.4.3. KARNISTER ODPADÓW (10 L PE)  
5.4.4. + 10 litrowego wykonanego z PE kanistra z czujnikiem 

poziomu (przepełnienia) 

5.4.5. czujniki zabezpieczone przed wybuchem 
 

6. Oprzyrządowanie dla maski  5”x5” 

 
6.1. PŁYTA ADAPTEROWA DLA JEDNEJ (pojedynczej) 

MASKI W STACJI Załadunkowej, dla ładowania pojedynczej 

maski w stacji załadunkowej zawiera czujnik obecności maski 
6.2. Wymienne wyposażenie misy procesowej pozwalające na 

wykonanie powlekania podłoży kwadratowych o rozmiarze 5” 

x5” z pokrywą zamykającą komorę procesową z możliwością 
ruchu w osi Z składającą się z: 

6.2.1. pneumatycznego zespołu pochylenia 
6.2.2. pneumatycznego zespołu zmiany położenia w osi Z 

6.2.3. systemem montażu pokrywy 

6.2.4. POKRYWA ZAMYKAJĄCA musi być demontowalana 
bez użycia narzędzi oraz być kompatybilna z uchwytem 

maski o rozmiarze 5” 

7. Konstrukcja systemu umożliwiająca umieszczenie dodatkowych 

jednostek funkcjonalnych w późniejszym etapie eksploatacji, min. 

wymagania: 

7.1. Możliwość zamontowania do 3 płyt (grzejne lub chłodzące lub 

dla modułu nanoszenia promotora adhezji) zarówno nad 

modułem do nakładania jak i modułem do wywoływania 

7.2. Możliwość zamontowania modułu do naświetlania podłoży 

7.3. Możliwość zamontowania modułu do punktowego 

naświetlania umożliwiającego naświetlanie krawędzi 

kwadratowych podłoży i krawędzi płytek ze ścięciem 

bazowym 

7.4. Możliwość zainstalowania dodatkowego modułu nakładania 

metodą natryskową 

 

 

9.  Dwuetapowy (w fabryce oraz 
laboratorium Zamawiającego w 

Piasecznie) test akceptacyjny. 

Fabryczny test akceptacyjny 
ma na celu potwierdzenie 

zgodności urządzenia z 

wymaganiami i  specyfikacją 
techniczną określoną w 

zamówieniu 

Materiały potrzebne do przeprowadzenia testów (odczynniki 
chemiczne, podłoża testowe itp.) zapewnia Wykonawca  

Potwierdzić 

10.  Instalacja 

 i szkolenie  
 

Dostawa i uruchomienie w laboratorium ITE w Piasecznie; szkolenie 

dwuetapowe, pierwszy etap - podczas testu akceptacyjnego w fabryce, 
drugi - po instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego   

Potwierdzić 

11.  Termin wykonania przedmiotu 

zamówienia 
 

Do 26 tygodni Potwierdzić 

12.  Instrukcja obsługi, 

dokumentacja oraz 

oprogramowanie 
 

W języku angielskim lub polskim, w wersji elektronicznej lub 

drukowanej 

Potwierdzić 

13.  Wymagania dot. serwisu Czas reakcji serwisu 48 godzin Potwierdzić 

14.  Wsparcie techniczne W ciągu min. 10 lat od zakupu Potwierdzić 

15.  Wymagania instalacyjne 

 

 Podać lub 

załączyć 

 

 

 

 

              ……………………………………………………. 
  (podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

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

 

Wymagania i parametry techniczne  
na dostawę  Systemów do obróbki i wywoływania fotorezystu – 2 szt.  

 
 

Część 2 
 

 

System 2 (Półautomatyczne urządzenie do nakładania emulsji na płytki krzemowe o maksymalnej 
średnicy 200mm oraz na podłoża kwadratowe o rozmiarze do 6” x 6”) 

Nr Nazwa parametru Wymaganie Kolumna do 

wypełnienia 

przez 

wykonawcę* 

1.  2 3 4 

2.  Typ 

 

 Podać 

3.  Producent 

 

 Podać 

4.  Kraj pochodzenia 

 

 Podać 

5.  Rok produkcji 

 

2020 Potwierdzić 

6.  Urządzenie do 

automatycznej 
obróbki i 

wywoływania 

podłoży 

Fabrycznie nowe Potwierdzić 

7.  Główne 

zastosowanie 

Półautomatyczne urządzenie do nakładania emulsji na płytki krzemowe o 

maksymalnej średnicy 200mm oraz na podłoża kwadratowe o rozmiarze do 

6” x 6” 
 

Potwierdzić 

 

8.  Wymagania 

techniczne 

8. Baza klastra 

8.1. Wymagane jest aby całkowity rozmiar powierzchni zajmowanej 

przez urządzenie nie był większy niż 600 mm x 700 mm (bez narzędzi 
peryferyjnych) oraz dodatkowo urządzenie musi cechować się 

możliwością ustawienia w rogu pomieszczenia czystego, a tym 

samym musi istnieć możliwość pełnej jego obsługi przy dostępie 
tylko z dwóch stron. 

8.2. Wymagane jest by układ sterowania wykorzystywał komputer 
przemysłowy z systemem operacyjnym umożliwiał 

bezproblemowe przenoszenie danych (np. receptur) za pomocą 

przenośnych pamięci montowanych do gniazd USB na komputery 
wykorzystujące system operacyjny Windows 10. 

Oprogramowanie kontrolujące pracę systemu musi posiadać 

graficzny interfejs użytkownika oraz musi cechować się min: 
wyświetlaniem statusu pracy urządzenia, możliwością zarządzania 

prawami użytkownika. 

8.3. Konstrukcja głównego modułu urządzenia: 
8.3.1. misa procesowa systemu oraz odpowiednie wykonane z metalu. 

8.3.1.1. Min. 20 zestawów wymiennych wkładów do misy 

procesowej minimalizujących ryzyko zabrudzenia 
głównej misy procesowej 

8.3.2. Wyłącznik bezpieczeństwa 

8.3.3. Interfejs narzędzia Ethernet 
8.3.4. Wymagania dotyczące modułu powlekacza 

8.3.4.1. Podstawowy moduł pokrywania dla okrągłych podłoży 

od 2 "do  200mm (SEMI spec) składający się z: 
8.3.4.1.1. Stacja procesowa z bezszczotkowym silnikiem 

8.3.4.1.2. Zakres prędkości wirowania: 10 - 10 000 obr / min 

8.3.4.1.3. Programowalny ze skokiem 1 rpm 
8.3.4.1.4. Dokładność prędkości wirowania: +/- 1 obr./min 

Potwierdzić 
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8.3.4.1.5. Przyspieszenie: 10 - 7 000 obr / min 
8.3.4.1.6. Dopuszcza się aby prędkość i przyspieszenie były 

mniejsze o 60% niż wyspecyfikowane powyżej w 

przypadku dużego rozmiaru podłoża, dużej wagi 
czy też nietypowego sposobu montażu podłoża 

8.3.4.1.7. Wymienne wyposażenie misy procesowej 

pozwalające na wykonanie powlekania podłoży o 
średnicy od 4” do 8”  

8.3.4.1.8. Wymienne wyposażenie misy procesowej 

pozwalające na wykonanie powlekania podłoży o 
średnicy 4” mocowanych blisko ich krawędzi w 

odległości (<=7 mm, ang. edge handling option): 

8.3.4.1.9. Wymienne wyposażenie misy procesowej 
pozwalające na wykonanie powlekania podłoży o 

średnicy 6” mocowanych blisko ich krawędzi w 
odległości (<=7 mm, ang. edge handling option): 

8.3.4.2. PROGRAMOWALNY SYSTEM dawkowania rezystu 

spełniający warunki: 
8.3.4.2.1. Ciśnieniowe dawkowanie dla rezystów o lepkości  

od 400 do 800 cP 

8.3.4.2.2. Dawkowana objętość  kontrolowana przez czas 
dawkowania 

8.3.4.2.3. Powtarzalność dawkowania: <+/- 5% 

8.3.4.2.4. System dawkowania musi być wyposażony w: 
8.3.4.2.4.1. Regulator ciśnienia z manometrem 

8.3.4.2.4.2. Zbiornik ciśnieniowy dla max. jednej 

litrowa butelki z rezystem 
8.3.4.2.4.3. Jedna litrowa butelka wykonana z PE 

8.3.4.2.4.4. Zawór ssący 

8.3.4.2.4.5. Czujnik bąbelkowy do wykrywania pustego 
naczynia 

8.3.4.3. Wymagane jest by urządzenie posiadało moduł 

dodatkowego dawkowania emulsji światłoczułej:  
8.3.4.3.1. System dozowania musi być oparty na pompie 

strzykawkowej umożliwiającej dawkowanie 

niewielkich ilości materiału bez filtracji do celów 
eksperymentalnych lub do produkcji małoseryjnej.  

8.3.4.3.2. Wykorzystującej strzykawki o minimalnej 

objętości 30 ml  
8.3.4.3.3. Wykorzystującego zmotoryzowaną pompę 

strzykawkową ze zintegrowanym kontrolerem z 

wbudowanym wyświetlaczem kontrolującym 
objętość dawkowania i funkcję odsysania. 

8.3.4.3.4. Wymagana jest możliwość sterowania pompą 

przez oprogramowanie powlekacza. 
8.3.4.3.5. Wymagana powtarzalność dawkowania 0.05g lub 

lepiej po wykonaniu pierwszego dawkowania z 

wkładu 
8.3.4.3.6. Możliwość dawkowania materiałów o lepkości z 

przedziału 5 cP to 12,500 cP 

8.3.4.3.7. Zainstalowany jako dodatkowy moduł na ramieniu 
dawkującym. 

8.3.4.3.8. Wymagane jest by maksymalna objętość 

pozostająca w układzie do czyszczenia przy 
wymianie wkładu emulsji nie była większa niż 3 

ml. 

8.3.4.4. Linia rozpuszczalnika dla obmywania spodniej części 
podłoża. 

8.3.4.5. Linia dawkowania rozpuszczalnika na krawędź 

podłoża składający się z: 
8.3.4.5.1. dysza z systemem zabezpieczającym przed 

niekontrolowanym kapaniem 

8.3.4.5.2. regulator przepływu 
8.3.4.6. System oczyszczania dysz dawkujących 

8.3.4.7. Napędzane elektrycznie ramię dozujące z funkcjami: 
8.3.4.7.1. Wymagane jest by ramię dozujące systemu 

umożliwiało pracę z dwiema liniami dla emulsji 

światłoczułych, jedną linią dla rozpuszczalnika 
oraz jedną linią dla rozpuszczalnika do usuwania 

emulsji z krawędzi płytek podłożonych (EBR). 

Wymagane jest by ramię dozujące miało 
możliwość wyposażenia go w minimum 3 

dodatkowe linie. 

8.3.4.7.2. Sterowany elektrycznie i programowalny ruch w 
osi Z 

8.3.4.7.3. Ruch obrotowy ramienia napędzany elektrycznie 

 
8.4. Dokumentacja specyfikacji dla urządzenia, w tym: 

8.4.1. Podręczniki użytkownika, oprogramowania i konserwacji 

zapobiegawczej, podręczniki OEM (w formacie pdf lub wydruk) 
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8.4.2. Rysunki techniczne elementów pneumatycznych i elektrycznych 
(w formacie pdf lub wydruk) 

8.4.3. Lista części zamiennych (w formacie pdf lub wydruk) 

 
8.5. Media przechowywane w modułach: 

8.5.1. 10-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej z czujnikami poziomu 

pustego, niskiego, pełnego oraz przepełnienia z regulatorem 
ciśnienia z manometrem. Maksymalne ciśnienie 2,5 bara 

8.6. Instalacja (linia) odprowadzania odpadów (ścieków) i KANISTER 

ODPADÓW (min. 10 L PE)  
8.6.1. KARNISTER ODPADÓW (10 L PE)  

8.6.2. + 10 litrowego wykonanego z PE kanistra z czujnikiem poziomu 

(przepełnienia) 
8.6.3. + czujniki zabezpieczone przed wybuchem 

 

9.  Dwuetapowy (w 
fabryce oraz 

laboratorium 

Zamawiającego w 
Piasecznie) test 

akceptacyjny. 

Fabryczny test 

akceptacyjny ma na 

celu potwierdzenie 

zgodności 
urządzenia z 

wymaganiami i  

specyfikacją 
techniczną określoną 

w zamówieniu 

Materiały potrzebne do przeprowadzenia testów (odczynniki chemiczne, 
podłoża testowe itp.) zapewnia Wykonawca. 

Potwierdzić 

10.  Instalacja 
 i szkolenie  

 

Dostawa i uruchomienie w laboratorium ITE w Piasecznie; szkolenie 
dwuetapowe, pierwszy etap - podczas testu akceptacyjnego w fabryce, drugi - 

po instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego   

Potwierdzić 

11.  Termin wykonania 

przedmiotu 
zamówienia 

 

Do 26 tygodni Potwierdzić 

12.  Instrukcja obsługi, 
dokumentacja oraz 

oprogramowanie 

 

W języku angielskim lub polskim, w wersji elektronicznej lub drukowanej Potwierdzić 

13.  Wymagania dot. 

serwisu 

Czas reakcji serwisu 48 godzin Potwierdzić 

14.  Wsparcie techniczne W ciągu min. 10 lat od zakupu Potwierdzić 

15.  Wymagania 

instalacyjne 
 

 Podać lub 

załączyć 

 
             ……………………………………………………. 

  (podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ 

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 zamówienia1.Adres publikacyjny 

stosownego ogłoszenia2 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 zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, 

02-668 Warszawa 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Dostawa systemów do obróbki i wywoływania 

fotorezystu – 2 sztuki 

                                                           
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 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. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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Część 1* - Automatyczne urządzenie do 

nakładania i wywoływania płytek 

krzemowych o maksymalnej średnicy 

200mm oraz podłoży kwadratowych o 

rozmiarze do 6” x 6” 

Część 2* - Półautomatyczne urządzenie do 

nakładania emulsji na płytki krzemowe o 

maksymalnej średnicy 200mm oraz na podłoża 

kwadratowe o rozmiarze do 6” x 6” 

*niepotrzebne skreślić 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający (jeżeli dotyczy)5: 

K1/6/2020 

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 kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

                                                           
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone8:czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”9 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 

chronionego? 

Jeżeli tak, 

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. 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

                                                           
7 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 EURlubroczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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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 wykazie10: 

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:  

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): 

[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami11? 

[] 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.): 

 

a): [……] 

 

 

                                                           
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



Postępowanie  Nr K1/6/2020 38 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 

biorących wspólnie udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia: 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

biorącej udział: 

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: [……] 

Adrese-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

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 
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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 V12. 

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. 

 

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 przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

                                                           
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
13 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). 
14 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. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
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przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

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): 

[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 

a) datę wyroku, określić, których spośród 

punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-

ody) skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

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

 

 

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): 

[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

[] Tak [] Nie  

                                                           
16 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. 
17 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). 
18 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). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki23: 

[……] 

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 

 

 

 

Podatki Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

                                                           
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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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. 

– 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? 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

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):24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

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: 

                                                           
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] 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 wykonawczych27; 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 gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

                                                           
26 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. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 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. 
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Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego29?  

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 

interesów30 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

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 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

                                                           
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 

na ten temat: 

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): 

[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

[] Tak [] Nie 

 

                                                           
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

 

[……] 

 

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 wykonawcy32: 

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, 

                                                           
32 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. 
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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 

następujący33 (): 

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 

następujący34: 

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: 

[……] 

                                                           
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek 

X do Y36 – oraz wartość): 

[……], [……]37 

 

 

(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 odniesienia38 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): 

[……][……][……] 

                                                           
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia39 wykonawca 

zrealizował następujące główne dostawy 

określonego rodzaju lub wyświadczył 

następujące główne usługi określonego 

rodzaju:Przy sporządzaniu wykazu proszę 

podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych40: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych41, 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 

kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

                                                           
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 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. 
42 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. 
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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: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom43 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: 

 

[] Tak [] Nie 

                                                           
43 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). 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

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): 

[……][……][……] 
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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 elektronicznej44, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie45 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]46 

 

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: 

                                                           
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 

posiada odpowiednią dokumentację. 

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): ..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 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.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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 Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Oferty 

Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 

FORMULARZ OFERTY 

dla Sieć Badawcza Łukasiewicz-  Instytutu Technologii Elektronowej 

Przedmiot zamówienia Dostawa systemów do obróbki i wywoływania 

fotorezystu – 2 sztuki 

Część 1* - Automatyczne urządzenie do nakładania 

i wywoływania płytek krzemowych o maksymalnej 

średnicy 200mm oraz podłoży kwadratowych o 

rozmiarze do 6” x 6” 

Część 2* - Półautomatyczne urządzenie do nakładania 

emulsji na płytki krzemowe o maksymalnej średnicy 

200mm oraz na podłoża kwadratowe o rozmiarze do 

6” x 6” 

*niepotrzebne skreślić 

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

2. 
NIP/REGON/ lub odpowiednie numery z 

państw 

…………………………………………………………………………………. 

 

3. 

Telefon 

e-mail: 

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

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

4. Całkowita cena oferty netto  

 

Stawka podatku VAT 

Wartość VAT 

Całkowita cena oferty brutto 

 

podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP* 

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

podać: .....................% 

podać: ...........................................PLN/EUR/USD/GBP* 

podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP* 

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

5. 
Okres gwarancji: co najmniej  12  

miesięcy 

podać:……………………. 

6. 
Termin dostawy: do 26 tygodni od daty 

podpisania umowy, nie wcześniej niż 

15.09.2020 r. 

podać:……………………. 
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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. Osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy 

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

11. 
Części zamówienia, które Wykonawca 
powierzy podwykonawcom 

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

podać nazwy firm: …………………………………………. 

12. Numer rachunku bankowego na który 

zostanie zwrócone wadium wpłacone w 

pieniądzu (w przypadku innej formy – 

wykreślić) 

Podać: …………………………………………. 

13. 
Dokumenty załączone do oferty 1. ………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………. 

14. Miejscowość  i data sporządzenia oferty ………………………….. data: ……………………………. 

15. 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). 

*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 –Wykaz wykonanych dostaw 

      

Wykonawca:                                                                                 Data ………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

WYKAZ   WYKONANYCH   DOSTAW  

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

systemów do obróbki i wywoływania fotorezystu – 2 sztuki 

Część 1* - Automatyczne urządzenie do nakładania i wywoływania płytek krzemowych o 

maksymalnej średnicy 200mm oraz podłoży kwadratowych o rozmiarze do 6” x 6” 

Część 2* - Półautomatyczne urządzenie do nakładania emulsji na płytki krzemowe o maksymalnej 

średnicy 200mm oraz na podłoża kwadratowe o rozmiarze do 6” x 6” 

*niepotrzebne skreślić 

oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy dostawy:   

 

Lp. 

 

Przedmiot dostawy 

 
Wartość 

dostawy 

 

Data 

wykonania 

dostawy 

 

Podmiot, na rzecz którego dostawa 

została wykonana 

(nazwa i adres) 

1 2 3 4 5 

1.     

Uwaga! Do przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy należy dołączyć stosowne dowody* potwierdzające, że dostawa 

została wykonana należycie. 

.............................................................. 
     podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  

       do reprezentowania Wykonawcy 

 

*Uwaga: 

1) Dowodami o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu  do nadal wykonywanych dostaw okresowych  lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składnia 

ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. 

2) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w ww. wykazie zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,  o których mowa powyżej. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

     

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

    

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: ………………………… 

2. Nazwa :………………………………………., Siedziba: ………………………… 

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

podpis osoby /osób  uprawnionej /uprawnionych 

            do reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Oświadczenie 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 

 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu ww. wykonawcy oświadczam, że wobec wykonawcy nie wydano prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

 

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

miejscowość i data                                 podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy 

wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 
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Załącznik nr  7 do SIWZ 

Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

0ŚWIADCZENIE 

Działając w imieniu ww. wykonawcy oświadczam, że wobec wykonawcy nie orzeczono tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.  

 

 

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

miejscowość i data                               podpis osoby upoważnionej  

         do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 

wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy 

wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wykonawca: 

………………………………………. 

………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW 

NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia na dostawę ……………………………………………….., my: 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w 

imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą 

w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do: 

udostępnienia ……………….  (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą, 

posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,  

a) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) …………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) …………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia: 

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

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

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

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia (tylko w przypadku 

udostępnienia wykształcenia, doświadczenia (osób lub wykonawcy) lub kwalifikacji zawodowych): 

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

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich 

przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia 

mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

 

…………………………………………..    ………………………………………………….. 
miejscowość i data     podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu 
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Załącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy 

 

 

Umowa Nr ITE K-1/…………./2020 

Część 1/Część 2* 

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

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Technologii Elektronowej 

al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

NIP 525-000-91-11, REGON 000038971 

W imieniu którego działają: 

1.  ………………………   -  ………………… 

2. …………………..    - ………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………… 

………………… 

NIP ________________, REGON __________________ 

reprezentowana przez: 

 

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

zwana dalej „Wykonawcą” 

 

Zważywszy na wynik postępowania nr K1/6/2020 przeprowadzonego w trybie przetargu 

niegraniczonego, w oparciu o przepisy Pzp, Strony postanowiły zawrzeć umowę  

o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, uruchomienie  i testowanie fabrycznie nowych 

systemów do obróbki i wywoływania  fotorezystu wraz obsługą gwarancyjną i serwisową, 

dokumentacją oraz szkoleniami zwanych dalej „urządzeniem”: 

1) Część 1*: Automatyczne urządzenie do nakładania i wywoływania płytek krzemowych  

o maksymalnej średnicy 200mm oraz podłoży kwadratowych o rozmiarze do 6” x 6” 

2) Część 2*: Półautomatyczne urządzenie do nakładania emulsji na płytki krzemowe  

o maksymalnej średnicy 200mm oraz na podłoża kwadratowe o rozmiarze do 6” x 6”   
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do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej Zakładu Technologii 

Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, ul. Okulickiego 5E w Piasecznie  zgodnie ze „Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) Nr K1/………/2020 z dnia …………...” stanowiącą 

Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, „Formularzem Ofertowym z dnia ……………………. r.” stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 Wartość umowy 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, wymienionego w §1 wynosi: ………………… 

PLN/EUR/USD/GBP brutto (słownie: ………………..) w tym podatek VAT wynosi ……% to jest ……… 

PLN/EUR/USD/GBP (słownie: ………………..). Wartość umowy netto wynosi:  ………. 

PLN/EUR/USD/GBP (słownie: …………...)  

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje: 

a) dostawę urządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do umowy, 

b) instalację, 

c) uruchomienie,  

d) testowanie urządzenia, 

e) transport, rozładunek i posadowienie,   

f) warunki dostawy: organizację i koszty załadunku, 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, 

obowiązkiem rozładunku oraz instalacji (i wszelkim ryzykiem z tym związanym),  

g) okres gwarancji, 

h) serwis pogwarancyjny, 

i) wsparcie techniczne, 

j) szkolenie pracowników Zamawiającego, 

k) licencje związane z oprogramowaniem 

l) inne świadczenia o ile są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

 

§ 3 Warunki płatności 

1. Płatność na konto Wykonawcy nastąpi w następujący sposób: 

a)  40 % wartości umowy brutto jako zaliczka. Zaliczka zostanie udzielana w terminie 30 dni 

w oparciu o fakturę VAT oraz  po przedłożeniu oryginalnego dokumentu wniesienia 

zabezpieczenia zaliczki przez Wykonawcę na kwotę zaliczki.  

b) 30% wartości umowy brutto  po wykonaniu wstępnych testów akceptacyjnych  
u Wykonawcy i protokolarnym odbiorze wysłanego przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego płatne przelewem bankowym na podstawie oryginału prawidłowo 
wystawionej faktury, dostarczonej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty podpisanego 
przez obie strony wstępnego protokołu zgodności oraz na podstawie dokumentów 
protokolarnego odbioru wysłanego do Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 
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c) 30% wartości umowy brutto po instalacji, uruchomieniu przedmiotu umowy,  
wykonaniu testu akceptacyjnego i szkoleniu w laboratorium Zamawiającego  
w Piasecznie płatne przelewem bankowym na podstawie oryginału prawidłowo 
wystawionej faktury, dostarczonej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty podpisanego 
przez obie strony protokołu odbioru. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ww. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury tj. zgodnej z przepisami.   

3.  Wszelkie transakcje pieniężne zostaną zapłacone przez Zamawiającego przelewem bankowym 

do wyboru Wykonawcy 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). 

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

5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy 

dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. 

Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne.  

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

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

7. Zaliczka zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone wyłącznie w formie  gwarancji bankowej i musi 

zostać dostarczone w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego. 

9. Dokument zabezpieczenia zaliczki Zamawiający zwraca po zapłaceniu Wykonawcy reszty 

wynagrodzenia. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż 

do zakończenia realizacji zamówienia. 

11. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data 

jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 3 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia 

zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z 

uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju 

zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w 

terminie 14  dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z 

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

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

12. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający korzysta z zabezpieczenia w taki sposób, że 

kwota w wysokości zaliczki zostaje z zabezpieczenia pobrana.  
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13. Cena wskazana powyżej, zawiera całkowity koszt realizacji umowy, obejmujący wszystkie koszty 

związane z realizacją umowy, w tym kompletną realizacją przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 

wszystkich warunków OPZ i oferty, w tym koszty niezbędne do jego wykonania z 

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

VAT).  

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

 

§ 4 Warunki dostawy i współpracy oraz termin 

1) Przedmiot umowy będzie zrealizowany przez Wykonawcę pod poniższym adresem: 

 

Adres dostawy:   

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej  

Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, 

ul. Okulickiego 5E 

05-500 Piaseczno , Polska 

2) Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy deklarację zgodności CE urządzenia . 

3) Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 26 tygodni od daty podpisania umowy. 

4) Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 

umowy; 

b) dokonania odbioru zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy zgodnie z opisem  przedmiotem zamówienia; 

c)  zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie; 

5) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z wymaganiami  

i zasadami określonymi Umowie. 

6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu dostaw osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu dostaw objętych Umową. 

7) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób, którymi 

będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne. 

8) Wykonawca wykona w ramach swojego wynagrodzenia wszelkie czynności niezbędne do 

uruchomienia i wdrożenia przedmiotu Umowy zgodnie z określonymi w niej warunkami. 

9) Wykonawca przekaże dokument gwarancji na wszystkie elementy stanowiące przedmiot 

Umowy. 
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§ 5 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Dwuetapowy test akceptacyjny - w fabryce oraz laboratorium Zamawiającego w Piasecznie. 

Fabryczny test akceptacyjny ma na celu potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia  z 

wymaganiami i  specyfikacją techniczną określoną w Umowie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testów funkcjonalnych weryfikujących 

parametry techniczne wyspecyfikowane w sekcji wymagania techniczne. 

3. Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy  protokołu odbioru w formie pisemnej. 

 

§ 6 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 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. 

§ 7 Gwarancja i rękojmia 

1) Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne. 

2) Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego przedmiotu 

umowy w ciągu:…….. (okres gwarancji z oferty ) od daty podpisania protokołu odbioru bez 

uwag. 

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 6 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. 
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7) Interwencja serwisu w miejscu instalacji urządzenia zapewniona w ciągu maksymalnie 48 

godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

8) Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w 

ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterek. 

9) W okresie gwarancji, wszelkie naprawy i usługi (w tym dojazd do Zamawiającego) będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy. 

10) W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi albo 

gwarancji w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia usterek lub wad, Zamawiający może 

zlecić usunięcie usterek lub wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 8 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. 

§ 9 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: 
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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.  

 

§ 10 Rozstrzyganie sporów 

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.  

§ 11 Licencja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie, z zastrzeżeniem postanowień formularza ofertowego, licencji 

uprawniającej do korzystania ze wszystkich elementów dokumentacji oraz oprogramowania, 

stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

dostarczonego w ramach zamówienia z prawem udzielenia sublicencji, w zakresie działalności 

Zamawiającego, jak też na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystanie dostarczonej dokumentacji do obsługi przedmiotu zamówienia; 

2) wprowadzanie i utrwalanie dokumentacji w pamięci komputera lub innych nośnikach 

elektronicznych, zarówno stacjonarnych jak i mobilnych;  

3) zwielokrotnienie dokumentacji  na wszelkich nośnikach dla potrzeb obsługi urządzenia; 

4) wymiana nośników, na których utrwalono dokumentację oraz przenoszenie dokumentacji 

do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.  

2. Udzielona licencja obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez 

Wykonawcę w dokumentacji w okresie gwarancji. 

3. Ilekroć jest mowa o oprogramowaniu uznaje się, że Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie dla tego oprogramowania lub programu 

komputerowego, w ramach wynagrodzenia na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 

4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wraz z udzieleniem praw majątkowych Zamawiającemu udzielone zostaje zezwolenie do 

wykonywania praw zależnych do ww. oprogramowania wraz z prawem do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.  

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których została utrwalona 

dokumentacja oraz oprogramowanie 
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§ 12 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 Technologii Elektronowej. 

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 Technologii Elektronowej 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@ite.waw.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; 

 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Załącznik nr 1  – „Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia Nr K1/……/2020 z dnia ……..  r." 

stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

mailto:iod@ite.waw.pl
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2. Załącznik nr 2 – „Formularz Ofertowy 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 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


