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  Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL,  

z siedzibą: 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188. 
  
  
  
  
  
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
  
  

na:  Dostawę frezarko-wiertarki wraz z wyposażeniem – 1szt. 
 
 
w ramach projektu:   
Nazwa inwestycji : Centrum prototypowania, badań i wdrożeń zaawansowanych napędów 
i maszyn elektrycznych w tym dla elektromobilności oraz OZE do projektu : „Polska 
generacja elektrycznych układów napędowych z zastosowaniem do napędów 
autobusowych, samochodów dostawczych i ciężarowych   oraz innych pojazdów 
użytkowych i przemysłowych“ 
AKRONIM PROJEKTU : POLNAPEL 
 
  
  

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
  

  

 

  

  

  

  

Numer postępowania  6/2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Listopad 2020 r 
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ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 
1.1. Zamawiającym jest:  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn 
Elektrycznych KOMEL, zwany dalej Instytut Ł-KOMEL z siedzibą w: 40-203 Katowice,  
Al. Roździeńskiego 188. 
 
Tel.: (32) 2582041, fax.(32)2599948   
Adres strony internetowej: http://www.komel.lukasiewicz.gov.pl 
Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@komel.lukasiewicz.gov.pl (ogólny) , 
arkadiusz.dabrowski@komel.lukasiewicz.gov.pl (dedykowany dla zamówień publicznych).  
 
1.2. Prowadzący postępowanie - Dział zarządzania projektami i zasobami , 
Ul.Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec  
  
1.3.    Godziny urzędowania 7.00 – 15.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych 
od pracy). 
  
ROZDZIAŁ 2 POSTĘPOWANIE 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.   
  

2.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu tzw. „procedury odwróconej”, 
o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp  . W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie 
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert.   
  
2.3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu : 
Nazwa inwestycji : Centrum prototypowania, badań i wdrożeń zaawansowanych napędów 
i maszyn elektrycznych w tym dla elektromobilności oraz OZE do projektu : „Polska 
generacja elektrycznych układów napędowych z zastosowaniem     do napędów 
autobusowych, samochodów dostawczych i ciężarowych   oraz innych pojazdów 
użytkowych i przemysłowych“ AKRONIM PROJEKTU : POLNAPEL 
 

  

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1a. ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a 
możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 
ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
  

http://www.komel.lukasiewicz.gov.pl/
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2.5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.   
 
ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest : „Dostawa  frezarko-wiertarki wraz z wyposażeniem 
- 1szt.“ 
  
3.2. Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia   oraz wykaz rzeczowy,  ilościowy   
wskazany został w załączniku  nr  4  do  SIWZ  -  opis przedmiotu zamówienia. 
 

3.3. Dostarczony sprzęt i wyposażenie powinno spełniać wymagania zawarte w treści 
załącznika nr 4  do SWIZ oraz posiadać wymagane  przepisami prawa atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości ,a także spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym 
prawem.   
  
3.4. Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy.. 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem do miejsca instalacji 
w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, zapewni montaż, instalację oraz 
uruchomienie maszyny.  
 
 
3.5. Dostarczony   sprzęt  winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający  
uszkodzenie    w  czasie  transportu do ostatecznego miejsca dostawy. Odpowiedzialność 
za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania  Zamawiającemu ponosi Wykonawca. 
  

3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: braku odbioru/zwrotu dostarczonego 
sprzętu niespełniającego wymogów   jakościowych,   opisanych   w   formularzu   
ofertowym i SIWZ wraz z załącznikami.    
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: są uszkodzone, posiadają wady  
uniemożliwiające  używanie,  a  wady  i  uszkodzenia  te nie powstały z winy 
Zamawiającego lub,  nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z 
załącznikami lub, dostarczone    produkty    nie    odpowiadają przedmiotowi zamówienia 
pod względem jakości,    trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,  
Wykonawca  wymieni  je  na  nowe,  prawidłowe,  na  własny koszt  w  terminie  7  dni   od 
zgłoszenia   przez   Zamawiającego.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   całokształt 
zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
  

3.7. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
  
3.8. Wraz z dostarczanym sprzętem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu instrukcję 
obsługi producenta w języku polskim. 
  
3.9. Koszt dostawy, podłączenia oraz uruchomienia  należy uwzględnić  w cenie 
dostarczanego sprzętu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji  na fakturze/rachunku. 
  

3.10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych 
producentów,  to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu                      
i jakości.  We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne 
produkty  lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu 
rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych 
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materiałów  są nie niższe niż te opisane w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania 
równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych 
rozwiązań. 
  
 
3.10.1. Warunki równoważności rozwiązań:  
a) Co najmniej ten sam zakres zastosowań,  
b) Co najmniej ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych  przez     
     rozwiązanie,  
c) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym 
d) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa 
 

3.11 Wymagania dotyczące dostawy i odbioru (wg. PN-M-55667-2:1994) przedmiotu 
zamówienia:  
- Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy (wyprodukowany 
najpóźniej w roku poprzedzającym dostawę), wolny od wad  oraz posiadać stosowne 
certyfikaty i dopuszczenia, które Wykonawca okaże na każdorazowe wezwanie 
Zamawiającego. 
- Zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy, posadzenie maszyny                  
w wyznaczonym i przygotowanym przez Zamawiającego miejscu na  hali, na terenie 
zakadu przy ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec. 
- Przygotowanie miejsca posadzenia maszyny zostanie przeprowadzone zgodnie                         
z wytycznymi Wykonawcy (Projekt/ Wytyczne przygotowania podłoża pod maszynę). 
- Wykonawca dostarczony towar uruchomi i przetestuje (przeprowadzi kontrolę 
parametrów pracy dostarczonego sprzętu w celu potwierdzenia zgodności dostawy z 
wymaganiami Zamawiającego) 
- W ramach uruchomienia wyznaczony personel Zamawiającego musi mieć zapewnioną 
możliwość wykonania, przy współudziale i pod nadzorem Wykonawcy detalu testowego . 
- Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia przed terminem wykonania określonym w 
rozdziale 6 SIWZ będzie możliwa tylko pod warunkiem potwierdzenia przez 
Zamawiajacego gotowości do odbioru maszyny. 
- W przypadku, gdy dostarczone w ramach zamówienia urządzenie będzie uszkodzone lub 
ulegnie uszkodzeniu podczas transport, lub uruchomienia, zostanie ono przez Wykonawcę 
wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 
- Warunkiem końcowego odbioru jest przeszkolenie w języku polskim nie mniej niż 4  osób 
oraz przekazanie instrukcji obsługi urządzenia w wersji elektronicznej i papierowej w 2 
egzemplarzach, również w języku polskim. 
- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu 
dostaw i miejsca uruchomienia, 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonych urządzeń do 
czasu pisemnego odbioru (bez uwag) potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze 
strony Zamawiającego. 
- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty 
gwarancyjne oraz wszelkie atesty i certyfikaty, zgodnie z zamówieniem. 
 - Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące liczone od 
daty odbioru. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy od wymaganego (24 
m-ce) oferta jego zostanie odrzucona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 2.6.  
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3.12. Kody CPV: 
  
- 42637000-0 – Obrabiarki do wiercenia ,strugania lub frezowania metalu 
 

3.13. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję 
liczone od daty odbioru. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi 
gwarancji.   
 
  
3.14.  Warunki gwarancji znajdują się w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 5  do 
SIWZ. 
  

 

ROZDZIAŁ 4 OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE ORAZ ZAMÓWIENIA O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP 
  
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu  art. 2 pkt 7 
ustawy Pzp. 
  

4. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.   
  

  

ROZDZIAŁ 5 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ 
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
  
Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie  przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego.  
Opis oferowanego urządzenia, ze wskazaniem modelu, typu oraz parametrów 
technicznych, zgodne z wymaganiami SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
ROZDZIAŁ 6 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie  do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy. 
  
 
ROZDZIAŁ 7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
7.1 Warunki udziału w postępowaniu.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki   udziału w postępowaniu: 
   
7.1.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza 
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szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
 7.1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 
przedmiotowego zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku                     
w tym zakresie. 
 
 
 7.1.3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację 
przedmiotowego zamówienia - Wykonawca, wykonał lub wykonuje w sposób należyty, nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę 
frezarko- wiertarki  o wartości minimum 80 000 ,00 zł. brutto .  
 
Uwaga:   
1, W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) Zamawiający wymaga, by co najmniej  jeden z konsorcjantów spełniał   
samodzielnie wskazany warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.   
 
2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona 
według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP 
obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

7.2.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych 
w art. 24 ust. 1 ustawy pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz 
we wskazanych poniżej okolicznościach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 
(wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 
912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655)– art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 
-  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
 

 

ROZDZIAŁ 8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z 
POSTĘPOWANIA. 
 

8.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego 
potwierdzenia,  że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu: 
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8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2  do SIWZ) - dokument dołączany do oferty 
 
8.1.2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z 
otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy 
składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
dowody potwierdzające,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
Oświadczenie należy złożyć w miejscu, o którym mowa w pkt 16.1 SIWZ. 
 
8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na 
wezwanie Zamawiającego. Zgodnie, z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może 
wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: 
  

8.2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy 
Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatny nie wymaga się 
złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG); 
 

8.2.2. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu -  wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 składa 
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. 
  

8.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze 
wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, 
złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie 
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wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
8.5 Wszystkie oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8, składane są w oryginale, zaś 
dokumenty,  o których mowa w rozdziale 8, mogą być składane w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać 
odpowiednio wykonawca, podmiot,  na którego zdolnościach wykonawca polega, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
  
8.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 
  

8.7 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”. 
  

ROZDZIAŁ 9 WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 
 9.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania  
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.   
 
 
9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w 
odniesieniu do każdego  z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 
  

 

ROZDZIAŁ 10 POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM 
  
10.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 
  
10.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania powierzonych 
podwykonawcom części zamówienia, wykonawca podał firmy podwykonawców oraz dane 
kontaktowe podwykonawców. 
  
10.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
  
10.4 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich  za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.   
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ROZDZIAŁ 11 WYKONAWCY WPISANI DO URZĘDOWYCH WYKAZÓW 
ZATWIERDZONYCH WYKONAWCÓW LUB WYKONAWCY CERTYFIKOWANI PRZEZ 
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI EUROPEJSKICH NORM 
CERTYFIKACJI. 
 
Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez 
właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w 
którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich 
dokumentów wymienionych w pkt 8.2 – 8.3. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie 
zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców  i podmiotów, na których 
zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
  

  

ROZDZIAŁ 12 OFERTA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
 

 12.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy -   o treści odpowiadającej załącznikowi 
nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 
 

12.2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
  
12.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
(Załącznik nr 2  do SIWZ) 
  
12.2.2. Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on 
dostępny  w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których 
adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania 
bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający 
może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na 
język polski. 
  
12.2.3. Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub 
wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów 
potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału 
bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 
 
12.2.4. Opis oferowanego urządzenia, ze wskazaniem modelu, typu oraz parametrów 
technicznych, zgodne z wymaganiami SIWZ – Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
Uwaga: Opis oferowanych urządzeń ze wskazaniem modelu, typu oraz parametrów 
technicznych, zgodne z wymaganiami SIWZ stanowi integralną część oferty, nie 
podlegającą zmianie w toku postępowania [tj. nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 
3 ustawy Pzp]. 
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ROZDZIAŁ 13 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
13.1 Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 
  
13.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 
maszynie  lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i oświadczenia 
sporządzone  w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.   
  

13.3 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
  
13.4 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
13.5 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która 
ofertę podpisała.   
  
13.6 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację. 
  
13.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe 
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 
  
13.8 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być 
czytelne. 
  

13.9 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
  
13.10 Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej, 
nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowanej pieczątką firmową 
kopercie oznaczonej następująco:  
„Oferta - Dostawa frezarko-wiertarki wraz z wyposażeniem - 1szt.“ 
  Numer postępowania 6/2020 
  Nie otwierać przed 27.11.2020r. godz. 11:30. 
 
  
13.11 Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w pkt 13.10, Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego 
bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 
  
13.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 
sytuacji z art. 93 ust. 4 ustawy Pzp 
  

13.13 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
Zmienione  lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio 
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oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 13.10. 
13.14 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.   
  
13.15 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te 
podmioty. 
 

13.16 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie 
oryginału  lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
  
13.17 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.   
  

  

ROZDZIAŁ 14 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I FORMIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW. 
 
14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie 
drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), mailem lub faksem. 
Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających 
pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie 
zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty, a także składania 
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia,  dla których zgodnie z przepisami prawa 
wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W 
przypadku przekazywania korespondencji faksem lub mailem każda ze stron, na żądanie 
drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 
  

14.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
 
14.2.1.W sprawach proceduralnych Arkadiusz Dąbrowski,  w dni robocze   
w godz. 7.00–15 00,    telefon: (32)2582041 wew. 73,  
e-mail: arkadiusz.dabrowski@komel.lukasiewicz.gov.pl  
 
14.2.2.W sprawach technicznych Leszek Brymora , w dni robocze w godz. 7.00–15 00,    
telefon kom. 514200213,  e-mail: leszek.brymora@komel.lukasiewicz.gov,pl 
 
14.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
zapisów SIWZ. 
  
14.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ 
kierując swoje zapytania pisemnie/faksem/mailem na adres/nr faksu /adres email 

mailto:arkadiusz.dabrowski@komel.lukasiewicz.gov.pl
mailto:leszek.brymora@komel.lukasiewicz.gov,pl
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Zamawiającego, podany  w Rozdziale 1 SIWZ. 
  
14.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.4., niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

14.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku,  o którym mowa w pkt 14.5., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
  

14.7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.5. 
  
14.8. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej,  na której zamieszczono SIWZ. 
  
14.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ,  oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której 
zamieszczono SIWZ. 
  
ROZDZIAŁ 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
15.1.   Termin związania ofertą wynosi  30 dni. 
  
15.2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania   
           ofert. 
 
ROZDZIAŁ 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
16.1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.11.2020r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec ,sekretariat. 
 
16.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.11.2020r. godz. 11:30 w siedzibie 
Zamawiającego: ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec ,salka konferencyjna. 
 
16.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, 
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 
Zamawiającego. 
  
16.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
  

 
ROZDZIAŁ 17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
 17.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto. 
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17.2. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie 
wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich. 
Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
  

17.3 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. 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. 
  
17.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.   
  
17.5. Cena Oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z 
prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.   
  
17.6. Cena wymieniona przez Wykonawcę nie będzie podlegała korektom w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 
  

17.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:   
  
17.7.1.  Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie  i liczbą, 
przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą; 
 
  

ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
18.1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 
kryteria:            
 
          Cena - 90%,  
          Okres gwarancji - 10%.  
 

 

18.1.1.Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów za 
cenę. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:  
 
          Najniższa oferowana cena brutto  
C  =  -------------------------------------------   x 90 
          Cena brutto w rozpatrywanej ofercie  



 
 

 14 

  
18.1.2. Punktacja za okres gwarancji (Og) będzie przyznawana na podstawie 
zaoferowanego przez wykonawcą okresu gwarancji, wg następujących zasad:  
 

- Oferta Wykonawcy, który zaoferował okres gwarancji mniejszy niż 24 miesiące będzie 
podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  
  
- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiąęce otrzyma 0 pkt za 
okres gwarancji.  
 

- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji wynoszący 48 i więcej miesięcy otrzyma 
maksymalną liczbę punktów za okres gwarancji – 10.   
 
- W pozostałych przypadkach, tj dla okresu gwarancji w zakresie od 25 do 47 miesięcy, 
liczba punktów za okres gwarancji będzie obliczana wg wzoru:   
 
           Ogo – 24 
Og  =  ------------- x 10   
                  24 
 
gdzie: Ogo - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej (w miesiącach).  
  
18.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 
punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach P = 
C +Og. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów. 
 

 

  

ROZDZIAŁ 19 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 19.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem 
danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu , jest  Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, z siedzibą w: 40-203 Katowice, Al. 
Roździeńskiego 188 
 
19.2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować 
się  z  Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: 
- pod numerem telefonu: 606-308-827, 
- pocztą elektroniczną: info@komel.lukasiewicz.gov.pl   
 
 19.3.Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 
frezarko-wiertarki wraz z wyposażeniem - 1szt.“ prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
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19.4.  Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843  późn. zm.) [dalej ustawa PZP]. 
 
19.5.   Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej 
rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 
 
19.6.  Obowiązek podania danych osobowych 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. 
Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania 
lub odrzuceniem jego oferty.   
 
19.7.   W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 
19.8.    Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:  na podstawie art. 15 RODO 
prawo dostępu do danych osobowych;  na podstawie art. 16 RODO prawo do 
sprostowania 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 się, że przetwarzanie danych 
osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;  Osobie, których dane 
osobowe dotyczą, nie przysługuje:  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 danych 
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
 
 
ROZDZIAŁ 20 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
  
20.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana 
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.   
  
20.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, 
który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
  
20.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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20.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt 20.3, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 
  

20.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca 
zasady współpracy uczestników postępowania.   
  
20.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy 
Pzp,  w przypadku zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp – zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
  
20.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną 
nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby. 
  
20.8. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, 
zgodnie  z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy 
prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter 
i warunki wprowadzenia przewidziano w pkt 20.10. 
  
20.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: 
  
20.9.1. Zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy  
w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły 
wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w 
drodze 
odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących 
konieczność ich skoordynowania), 
  
20.9.2. Zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy 
proponowane  rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują 
lepszą funkcjonalność. 
  
20.9.3 Powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, 
niepowodujących zmiany Przedmiotu umowy. 
  
20.9.4  Powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla 
Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu asortymentu w przypadku zakończenia 
produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt będzie posiadał 
parametry nie gorsze  od oferowanego modelu/typu asortymentu i nie spowoduje 
podwyższenia ceny. 
  

20.9.5 Niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji 
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umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu 
prawidłowego wykonania umowy. 
   
20.9.6. Zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi 
spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny). 
  
20.9.7. Zmiany   osób   odpowiedzialnych   za   realizację   umowy   w   przypadkach 
uniemożliwiających   im   pełnienie   wyznaczonych   funkcji   (np.   przypadki   losowe, 
rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą). 
  
  
ROZDZIAŁ 21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane  w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby 
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach 
określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 
przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.   
  
 
ROZDZIAŁ 22 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Pzp. 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przeznaczone  są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
  
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
  

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu,  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej   , 
Załącznik nr 4-  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 5 - Projekt umowy, 
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw, 
Załącznik nr 7 - Opis oferowanego urządzenia, ze wskazaniem modelu, typu oraz 
parametrów technicznych. 
Zał. Nr 3 do projektu umowy 
 

 
Niniejszy SIWZ podpisał: 
Dr hab. inż. Jakub BERNATT – Dyrektor 
 

 


