
Postępowanie nr F2/56/2021 
 

F2/56/2021                                                     Warszawa, dnia  02.08.2021 r. 
 

Podstawa prawna 

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

z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Układ podawania par LZO w zakresie stężeń ppb-100 ppm wraz z generatorem wilgoci   
 

Słownik CPV    

 38500000-0, 38543000-3 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

Adres strony  internetowej: https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 

 

Adres poczty elektronicznej:  

michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl    

 

Numer telefonu: 22 548 77 43 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

         https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
mailto:michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl
https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja układu podawania par LZO w zakresie stężeń ppb-

100 ppm wraz z generatorem wilgoci w laboratorium B08 Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Instytutu 

Mikroelektroniki i Fotoniki, wraz z przeszkoleniem personelu laboratorium w zakresie użytkowania 

układu zwanego  dalej „przedmiotem zamówienia”. 

2. Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1 do SWZ.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania cech oferowanego przedmiotu zamówienia celem jego 

identyfikacji, zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku nr 1 do SWZ. 

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

i spełniać opisane wymagania. Niespełnienie, co najmniej jednego z  wymaganych parametrów 

spowoduje odrzucenie oferty. 

IV. Informacje dodatkowe: 

 

1. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w  art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

 

Termin wykonania zamówienia  - maksymalnie do 10 tygodni  od daty zawarcia umowy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone; 

2) Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
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2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.  

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2. Podstawy wykluczenia:  

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy  

z postępowania Wykonawcę:  

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2023),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 – 307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 

– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

1.2. 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 Rozdziale VI, ust. 2,pkt 1), ppkt  1.1. SWZ;  
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1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6.  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy  

z postępowania Wykonawcę: 

 

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 

3) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającegǫ na każdym etapie postepowanią  

 o udzielenie zamówienia. 

 

3. Samooczyszczenie 

 

1) W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

1.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania 

lub Zamawiającym;  
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1.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

 

2) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 

wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

 

1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ. 

1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić 

zgodnie ze wzorem stanowiącym [Załącznik nr 4 do SWZ]. 

1.2. Wykonawca dołącza do oferty: 

1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu [Załącznik nr 2 do SWZ] 

w zakresie wskazanym w Rozdziale VI, ust. 2. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. 

1.3. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII, ust. 1, pkt. 1.2 SWZ składają odrębnie: 

1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby 

Wykonawcy. 

2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE. 

1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
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2.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w Rozdziale 

VII, ust. 1, pkt. 1.2 SWZ  

2.2. Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp. 

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII, ust. 2, pkt 

1) ppkt. 2.2. SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 1) ppkt 2.2. SWZ, składa dokument lub dokumenty 

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

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w ust. 2 pkt 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. 

3. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

1) W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one 

udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa   

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

2) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków  

komunikacji  elektronicznej, zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

4. WYKONAWCA. 

1) Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielni socjalnych oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności 

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 

zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 
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5. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

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

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego.  

2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile 

został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia 

do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do 

których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  

(o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców.  

4) W przypadku, o którym mowa w pkt. 2) i 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy 

6. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach 

opisanych w art. 118 – 123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VII, ust. 6, pkt 3. SWZ, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SWZ, a także 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 

winy. 

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 

 
 

1. Informacje ogólne: 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, 

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.). 

3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej. 

4) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Michał Urbański  email: 

michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl    

5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

6) 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

7)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

8) 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. 

9) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

2. Złożenie oferty w postępowaniu: 

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

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl
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szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3)  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   

4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

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

1) Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty), zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email :   michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej  na wskazany w pkt 3 ppkt. 3) adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4. Zalecenia Zamawiającego: 

1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 

2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl
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wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: 

1. .zip  

2. .7Z 

4) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

5) W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie 

PAdES.  

b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 

zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik  

z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

 

IX. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym Rozdziale „zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty,  

o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zmianami). 

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w innym języku niż polski przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym Rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie 
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do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane 

dalej w niniejszym Rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jak o dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje  

w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego  

z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów–odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4  

ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 

postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje  

w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych –odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 
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11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa  

 w Rozdziale IX, ust. 6 i 10 SWZ, może dokonać również notariusz. 

12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane  dokumenty kwalifikowanym podpisem   

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

13. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 

przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści 

na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 

informacji. 

X. Wymagania dotyczące wadium 

 

Nie jest wymagane. 

 

XI. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.09.2021 r. 

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

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 

1. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym [Załącznik nr 4  do 
SWZ ], tj. musi zawierać w szczególności:  

1) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, 

2) datę sporządzenia oferty, 

3) 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. 
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2. Do oferty należy załączyć: 

1) Wypełniony [Załącznik nr 1 do SWZ],  

2) Oświadczenie – [Załącznik nr 2 do SWZ], 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika ze złożonych dokumentów, 

4) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VII, ust. 6, pkt 3 oraz pkt 4 SWZ w przypadku polegania 

na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy,  

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

zawierać w szczególności wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, 

 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, 

b) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy,  lub usługi 
wykonują poszczególni wykonawcy stanowiące [Załącznik nr 3 do SWZ] 
 

6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego i mają do nich zastosowanie przepisy określone dla 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu  do dnia 12.08.2021 r., do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2021 r., o godzinie 10:00. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o 
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udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

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

ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ, m.in.:  

a) cenę przedmiotu zamówienia opisanego w  punkcie III SWZ,  

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) okres pogwarancyjny i wsparcie techniczne, 

i) szkolenie osób, 

j) 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 całości zamówienia. 

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. 

 

XV. 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: 

Cena - Waga: 100 % 

 

2. Ocena w tym kryterium obliczana będzie w następujący sposób: 



Postępowanie  Nr  F2/56/2021 15 

 

Liczba punktów w kryterium Cena ( C)  będzie obliczona według wzoru:  

C= Cn/Cb x 100 

gdzie:  

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

Cn – najniższa cena  

Cb – cena oferty badanej 

 

W kryterium Cena: można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

  

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie 

określonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania umowy. 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem 5 dni jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o 

ile było wymagane), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 

w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w kwocie, formie i terminie określonych w zawiadomieniu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do przedłożonej oferty. 

 

XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią [Załącznik nr 5 do SWZ]. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XX. Inne: 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w SWZ 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:  

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający (dane kontaktowe powyżej); 
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b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl 

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

d) 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;  

e) 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; 

f) 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; 

g) zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; 

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

i) posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

j) 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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@imif.lukasiewicz.gov.pl
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Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Wymagania i parametry techniczne  

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy – wzór; 

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy – wzór; 

4) Załącznik nr 4 - Formularz oferty – wzór; 

5) Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy; 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Wymagania i parametry techniczne na dostawę układu podawania par LZO w zakresie stężeń 
 ppb-100 ppm wraz z generatorem wilgoci 

Lp. 
 

Nazwa parametru  
 

Wymaganie  Kolumna do 
wypełnienia 
przez 
wykonawcę 

1. Typ   Podać  

2. Producent   Podać  

3. Kraj pochodzenia    Podać 

4. Rok produkcji   2021 (układ podawania par LZO w zakresie stężeń ppb-100 ppm wraz 
z generatorem wilgoci musi być urządzeniem nowym (nie używanym 
na wystawie, do pokazów lub prac dla klientów poza fabryką 
producenta, jak również nie używanym do regularnych pokazów dla 
klienta lub szkoleń w fabryce producenta) 

Potwierdzić   

5. Główne zastosowanie   Układ podawania par LZO w zakresie stężeń ppb-100 ppm wraz z 
generatorem wilgoci 

Potwierdzić   

6. Ogólne wymagania 
techniczne 
 

6.1. Układ podawania par LZO w zakresie stężeń ppb-100 ppm wraz 
z generatorem wilgoci 

Potwierdzić   

6.2. Umożliwiający generację par związków organicznych w  tym co 
najmniej acetonu, etanolu, metanolu, amoniaku, etylobenzenu, 
siarczku dimetylu, aldehydu octowego w zakresie stężeń co najmniej 
od pojedynczych ppb do co najmniej 100 ppm w syntetycznym 
powietrzu lub azocie 

Potwierdzić 

6.3. Generacja par związków z pt. 6.2. musi odbywać się bez 
konieczności stosowania ani przechowywania butli ciśnieniowych z 
parami tych związków bądź z samymi związkami w formie ciekłej 

Potwierdzić 

6.4. Generacja par związków z pt. 6.2. musi odbywać się z 
zastosowaniem analitów w formie ciekłej, stałej lub gazowej 

Potwierdzić 

6.5. Anality wspomniane w pt. 6.4. winny znajdować się podczas 
użytkowania w odpowiednio zamkniętych i przygotowanych 
pojemnikach przepuszczających odpowiednie ilości par w skutek 
odpowiedniego podgrzania tych pojemników 

Potwierdzić 

6.6. Pojemniki wspomniane w pt. 6.5. mogą mieć formę rurek o 
przepuszczalnych ściankach lub rurek dyfuzyjnych 

Potwierdzić 

6.7. Układ z pt. 6.1. musi być wyposażony w odpowiedni układ 
podgrzewania analitów w pojemnikach z pt. 6.6.  

Potwierdzić 

6.8. Układ z pt. 6.7. musi umożliwiać selektywną generację par  
jednego lub kilku związków jednocześnie 

Potwierdzić   
 

6.9. Układ z pt. 6.7. musi umożliwiać podgrzewanie pojemników z 
analitami w zakresie co najmniej 30°C do 100°C ze stabilnością 
nastawy nie gorszą niż ±0,1°C, z krokiem nastawy 0,1°C lub 
dokładniejszym. Kontrola temperatury układu musi być cyfrowa.  

Potwierdzić   

6.10. Układ opisany w punktach powyższych musi umożliwiać 
generację par związków organicznych w taki sposób, aby możliwa 
była zmiana stężenia par przy utrzymaniu stałego przepływu. 

Potwierdzić 

6.11. Przepływ opisany w pt. 6.10 musi być kontrolowany cyfrowo Potwierdzić 

6.12. Układ wyposażony w generator wilgotności kompatybilny z 
generatorem par 

Potwierdzić   

6.13. Układ wyposażony w odpowiednie połączenia umożliwiające 
wytwarzanie strumienia par LZO o wilgotności względnej w zakresie 
0-90% RH, bądź lepszym 

Potwierdzić 

6.14. Regulacja wilgotności odbywa się poprzez wzajemną kontrolę 
natężenia strumieni wilgotnego i suchego 

Potwierdzić 

6.15. Kontrola wilgotności strumienia opisanego w pt. 6.13 odbywa 
się za pomocą wbudowanego higrometru. 

Potwierdzić 
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6.16.Układ opisany w powyższych punktach może być zasilany, 
wymiennie, syntetycznym powietrzem bądź azotem pod ciśnieniem 
co najmniej 2 bar. 

Potwierdzić 

6.17. Układ jest kompatybilny z reakcyjnymi komorami 
pomiarowymi dla spektrometru Nicolet 8700 i zawiera niezbędne 
połączenia dla doprowadzenia wygenerowanego strumienia 

Potwierdzić 

6.18. Układ jest wyposażony w zestaw osuszaczy kompatybilnych ze 
spektrometrem Nicolet 8700, który posiada Zamawiający 

Potwierdzić   

6.19. Układ powinien mieć możliwość komunikacji z komputerem  Potwierdzić 

6.20. Załączone są wszelkie zbiorniki (np. na wodę), przewody, 
złączki itp. konieczne do prawidłowej pracy układu generatora par w 
połączeniu z układem generacji wilgotności tak, aby na wyjściu 
możliwe było otrzymanie mieszanki par LZO w syntetycznym 
powietrzu o wilgotności kontrolowanej w zakresie 0-90% RH bądź 
lepszym. 

Potwierdzić 

6.21. W zestawie pojemnik (rurka) opisana w pt. 6.6 i wcześniejszych 
z amoniakiem 

Potwierdzić   

6.22. W zestawie narzędzia i materiały umożliwiające własnoręczne 
przygotowanie co najmniej 10 rurek opisanych w pt. 6.6. i 
wcześniejszych z dowolnym ze związków organicznych 
wymienionych w pt. 6.2, z wyjątkiem amoniaku. 

Potwierdzić 

 6.23. Zapewnione przez producenta dane kalibracyjne dla 
osiągnięcia wymaganych stężeń dla każdego z analitów podanych w 
pt. 6.2 

Potwierdzić 

7. Test akceptacyjny  
 

W laboratorium Zamawiającego w Warszawie. 

Test mający na celu potwierdzenie zawartych w specyfikacji 

wymagań 

Potwierdzić   
 

8. Instalacja i szkolenie  
 

8.1 Dostawa  instalacja i uruchomienie w laboratorium 
Zamawiającego w Warszawie. 

Potwierdzić   
 

8.2 Szkolenie jednodniowe po instalacji  i uruchomieniu urządzenia z 
zakresu obsługi układu podawania par LZO dla  
2 Użytkowników wskazanych przez Zamawiającego 

Potwierdzić   
 

8.3. Układ musi być dostarczony w stanie gotowym do pracy bez 
konieczności kupna dodatkowych części, okablowania, licencji, 
urządzeń niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego 
funkcjonowania układu 

Potwierdzić   

9. Instrukcja obsługi, 
dokumentacja oraz 
oprogramowanie  

W języku polskim lub angielskim Potwierdzić   
 

10. Dostępność części 
zamiennych   

Zapewniona w ciągu 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru  Potwierdzić   
 

11. Wymagania dot. serwisu   
 

Interwencja serwisu w laboratorium użytkownika zapewniona w 
ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii 

Potwierdzić   
 

12.  Nieodpłatny przegląd Dostawca zobowiąże się do przeprowadzenia nieodpłatnego 
przeglądu na miesiąc przed upływem gwarancji Producenta 

Potwierdzić   
 

13. Wsparcie techniczne   Zapewnione w ciągu 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru  Potwierdzić   

14. Serwis pogwarancyjny   
 

Zapewniony w ciągu 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru  Potwierdzić  

 

 
      ………………………………….      …………………………………………. 
           miejscowość, data          podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

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

……………………………………………. 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa 

postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki 

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

lub  

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

Pzp.  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………. 

    

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

 Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 
 

 

 Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 



Postępowanie  Nr  F2/56/2021 22 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji 

 

 

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się w formie 

elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy 

zaznaczyć): 

 

 https://prod.ceidg.gov.pl           

  https://ems.ms.gov.pl    

   inny rejestr (wskazać adres mailowy):  ……………………………….. 

 

 

 

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

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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          Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW  

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

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

 
 

oświadczamy, że: 
 

 
1. Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub 

roboty budowlane*:………………………………………………………………………… 
 
 

2. Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub 
roboty budowlane*:………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

*    niewłaściwe skreślić    

 

…………………………………..      …………………………………. 
           miejscowość, data          podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

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

……………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

Przedmiot zamówienia Dostawa  układu podawania par LZO w zakresie 
stężeń ppb-100 ppm wraz z generatorem wilgoci 

 

1. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

2. NIP 

REGON 

lub odpowiednie numery  

z państw 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

3. Telefon: 

e-mail: 

adres skrzynki ePUAP: 

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

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

………………………………………………………………………….. 

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. Termin wykonania zamówienia: 

maksymalnie do 10 tygodni  od daty 

zawarcia  umowy. 

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

6. Okres gwarancji:  12 miesięcy podać:…………………….. (miesiącach) 

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 …..………………………………........................ 
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8. Rodzaj Wykonawcy Oświadczam, iż jestem: 

 Mikroprzedsiębiorcą 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej 

 Inny rodzaj: podać ………………………. 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

(Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) 

9. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz  

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część)  

i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

 

potwierdzić:…………………………………………….. 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

11. Osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy 

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

12. Części zamówienia, które Wykonawca 

powierzy podwykonawcom 

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

podać nazwy firm: ………………………….. 

13. Dokumenty załączone do oferty 1. 

2. 

*niepotrzebne skreślić 

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

     podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  

       do reprezentowania Wykonawcy 
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           Złącznik nr 5 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy 

 

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

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

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

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000865821, posiadającym numer NIP 

5213910680, numer REGON: 387374918, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 

1. ………………………   -  ………………… 

2. …………………..    - ………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………… 

………………… 

…………………………………. ________________, ……………………. __________________ 

reprezentowana przez: 

 

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

zwana dalej „Wykonawcą” 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja układu podawania par LZO w zakresie stężeń ppb-100 ppm wraz 

z generatorem wilgoci w laboratorium B08 Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, 

wraz z przeszkoleniem personelu laboratorium w zakresie użytkowania układu, zgodnie ze „Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) Nr ……………….. z dnia …………...” stanowiącą Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy, „Ofertą z dnia ……………………. r.” stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy (dalej łącznie 

zwana: „przedmiotem 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) cenę przedmiotu zamówienia,  

b) instalację, 

c) uruchomienie,  
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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) okres pogwarancyjny i wsparcie techniczne, 

i) szkolenie osób, 

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

§ 3 Warunki płatności 

1. Płatność na konto Wykonawcy nastąpi w następujący sposób: 

100% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przelewem bankowym do wyboru Wykonawcy czy na 

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

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i przesłanych 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). 

2. Wykonawca dostarczy fakturę w terminie do 5 dni od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru kompletnego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ustępie poprzedzającym, płatne będzie przelewem bankowym na podstawie 

oryginału prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty jej 

wystawienia. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół, o którym mowa w § 5 niniejszej 

umowy.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ww. wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury tj. zgodnej z przepisami. W przypadku opóźnienia w płatności, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki od niezapłaconej kwoty w wysokości ustawowej. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym kwotę na konto Wykonawcy podane na fakturze 

VAT. 

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

8. 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.  

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

zgody Zamawiającego. 

10.  Cena wskazana powyżej, zawiera całkowity koszt realizacji umowy, obejmujący wszystkie koszty związane  

z realizacją umowy, w tym kompletną realizację przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wszystkich 
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warunków OPZ i oferty, w tym koszty niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich ciężarów 

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

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

§ 4 Warunki dostawy i współpracy oraz termin 

1. Przedmiot umowy będzie wysłany na poniższy adres i pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego. 

 

Adres dostawy:   

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki  

al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa , Polska 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do …………. tygodni (termin z oferty) od daty zawarcia 

umowy.  

2. 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; 

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

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z wymaganiami  

i zasadami określonymi Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu dostaw osób o odpowiednich kwalifikacjach 

i w odpowiedniej liczbie do zakresu dostaw objętych Umową. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się 

posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne. 

6. Wykonawca przekaże dokument gwarancji na wszystkie elementy stanowiące przedmiot Umowy. 

§ 5 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Test akceptacyjny w laboratorium Zamawiającego w Warszawie. Test ma na celu potwierdzenie zawartych 

w specyfikacji wymagań. 

2. 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, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy  karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień roboczy zwłoki (strony przyjmują 

dni: od poniedziałku do piątku) do wysokości 10% jego wartości. Kara umowna staje się wymagalna po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu wynoszącego 14 dni 

roboczych. 

2. W przypadku nieterminowej naprawy lub wymiany urządzenia Zamawiający może naliczyć karę  umowną 

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

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 
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4. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni , Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający realizuje w terminie 7 dni od 

przekroczenia ww. terminu. 

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

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 

§2 ust. 1. 

§ 7 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne. 

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

ciągu: 12 miesięcy (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. Wykonawca zapewni dostępność serwisu autoryzowanego przez Producenta urządzenia na terenie Polski. 

Serwis powinien się odbywać w pierwszej kolejności w miejscu montażu przedmiotu umowy. Naprawy 

urządzenia poza siedzibą Zamawiającego są dopuszczalne jedynie wówczas, gdy naprawa lub wymiany 

nie są obiektywnie możliwe na miejscu 

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

okresie 8 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek. 

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

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

8. Interwencja serwisu zapewniona w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu zgłoszenia awarii.  

9. Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciągu 14 

dni roboczych od daty zgłoszenia usterek. 

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

koszt 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/zwłoki 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.  Okoliczność wystąpienia siły wyższej musi być udokumentowana. Wykonawca zawiera niniejszą 

umowę w okresie trwania w skali międzynarodowej pandemii SARS-Cov-2. Wykonawca oświadcza, że w 

dacie zawierania niniejszej umowy wykonanie Przedmiotu umowy jak i przewidziany termin nie są 

zagrożone działaniem siły wyższej.  
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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 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: 

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  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  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

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

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

zawartej z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki. 

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

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

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

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

2)    w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl 
 

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

umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

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

telefon; 

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

pomiędzy stronami umowy; 

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

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

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

sprzeciwu wobec przetwarzania; 

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

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

osobowych; 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Załącznik nr 1  – „Specyfikacja  Warunków Zamówienia Nr ………. z dnia ……..  r." stanowi integralną część 

niniejszej Umowy. 

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

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

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 podpisania przez obie strony. 

  

       Wykonawca Zamawiający 
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