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Rozdział I – INSTRUKCJA
art. 1.
ZAMAWIAJĄCY.
1.

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 29/28, 00-927 Warszawa NIP:
525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez Dziekana Wydziału Chemii –
dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW działającego na podstawie Upoważnienia JM Rektora
UW, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, na dostawę automatycznego analizatora sorpcji gazów dla Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych.

2.

Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi
zmianami).
art. 2.
INFORMACJE OGÓLNE.
§ 1.
Podstawa prawna.

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z
2016 r. poz. 1020 z późń. zm., zwana dalej Ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej
Ustawy.

2.

Tryb zamówienia publicznego – p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y .

3.

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej
dalej SIWZ lub Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi.
§ 2.
Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym.

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 1.

3.

W przypadku, gdy wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie, lub wspólnie z
innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone.

4.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

5.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

6.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
art. 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
§ 1.
Opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa całkowicie zautomatyzowanego aparatu
sorpcyjnego do analizy powierzchni właściwej i wielkości porów przeznaczony do badania
i analizy struktury fizycznej sorbentów, czyli pomiaru powierzchni właściwej, dystrybucji
wielkości porów, objętości porów oraz izotermicznego ciepła adsorpcji dla szerokiego
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zakresu rodzajów sorbentów (próbek). Analizator zawierający wbudowany układ
odgazowania próżniowego sorbentów zawierający dwa dedykowane wyłącznie do
przygotowywania próbek stanowiska odgazowania wyposażone w płaszcze grzewcze,
zawory i filtry. Urządzenie posiadające oprogramowanie do kontroli analizatora sorpcji
gazów, zbierania danych i przygotowywania raportów. Urządzenie kontrolowane przy
pomocy komputera klasy PC poprzez złącze Ethernet. Przedmiot zamówienia powinien
być dostarczony we wskazane przez zamawiającego miejsce w Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych, uruchomione oraz przetestowane.
2.

Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może
zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od
wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod
uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

3.

Szczegółowe parametry techniczne:
3.1. Urządzenie pomiarowe – wymagania ogólne:
1.

Aparat o kompaktowych wymiarach aby umożliwić jego eksploatację w
warunkach ograniczonej dostępnej powierzchni:
a)

Szerokość aparatu nie większa niż 70 cm.

b) Wbudowane dwa stanowiska odgazowania próbek aby wyeliminować
konieczność używania zewnętrznego urządzenia do odgazowania próbek.
c)

2.

Wszystkie elementy związane z przyłączami/zasilaniem aparatu (np.
przyłącza gazów, włącznik główny oraz porty komunikacyjne,
wyprowadzenia układu gazowego i próżniowego) muszą znajdować się
wyłącznie na ścianach bocznych urządzenia aby aparat można było
maksymalnie dosunąć jego ścianą tylną do ściany laboratorium.

Urządzenie przygotowane fabrycznie do rozbudowy o:
a)

Dodatkowe dwa porty pomiarowe do pomiaru sorpcji fizycznej.

b) Dwa dodatkowe wbudowane porty odgazowania próbek.
c)

Moduł i oprzyrządowanie do pomiarów statycznej sorpcji chemicznej.

d) Układ do pomiarów przepływowej sorpcji chemicznej (metody TPR, TPD,
TPO) przy pomocy detektora przewodności termicznej gazów (TCD) wraz z
wymrażarką, automatyczną pętlą dozującą o zmiennej objętości gazu.
e)

Spektrometr masowy zintegrowany próżniowo z urządzeniem pomiarowym
aby uniknąć konieczności zakupu dodatkowego zestawu pompowego.

f)

Interfejs do integracji z zewnętrznym kalorymetrem aby umożliwić pomiar
ciepła adsorpcji.

Możliwość rozbudowy o wyżej wymienione elementy musi być potwierdzona w
oficjalnej dokumentacji oferowanego urządzenia - w tym w jego instrukcji
obsługi. Rozbudowa musi odbywać się w miejscu instalacji urządzenia i nie może
być związana z wymianą urządzenia lub koniecznością wysłania go do
producenta.
3.

Oferowany aparat musi być standardowym modelem produkowanym seryjnie i
sprawdzonym rynkowo. Niedopuszczalne jest oferowanie prototypów.

3.2. Parametry techniczne urządzenia:
1.

Zakresy pomiarowe powierzchni właściwej i wielkości porów:
a)

Minimalna wielkość mierzonej powierzchni właściwej sorbentu (dla azotu):
nie większa niż 0,01 m2/g.

b) Minimalna wielkość mierzonej powierzchni właściwej sorbentu (dla
kryptonu): nie większa niż 0,0005 m2/g,
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c)

Zakres P/Po: co najmniej od < 1x10-7 do 0,999.

d) Zakres pomiaru dystrybucji wielkości porów: co najmniej od 0,35 nm do
ponad 500 nm.
e)

Urządzenie wyposażone w co najmniej jedno stanowisko do pomiarów
powierzchni
właściwej oraz dystrybucji wielkości porów w zakresie
mezoporów i mikroporów.

f)

Mierzona próbka/próbki zanurzone we wspólnym dewarze gwarantującym
czas pomiaru przez ponad 90 godzin bez konieczności dopełniania dewaru
ciekłym azotem.

g) Układ kontroli zanurzenia próbki w ciekłym azocie zapewniający
minimalizację strefy zimnej celki pomiarowej poprzez utrzymywanie stałego
zanurzenia w chłodziwie wyłącznie przestrzeni, w której znajduje się próbka
(maksymalnie zanurzenie celki z próbką w ciekłym azocie nie większe niż 4
cm stabilizowane z dokładnością nie gorszą niż 0,5 mm).
h) Każde stanowisko pomiarowe musi zawierać własny, dedykowany zestaw
trzech czujników ciśnienia o zakresie do 0,1 Tr, do 10 Tr oraz do 1000 Tr
przeznaczonych do pomiaru równowag adsorpcyjnych bezpośrednio na
porcie pomiarowym.
i)

Dodatkowy port z czujnikiem ciśnienia o zakresie do 1000 Tr dedykowany
do pomiaru P0.

j)

Próżnia uzyskiwana w porcie/portach pomiarowych i portach odgazowania
próbek musi być rzędu 5x10-9 mbar. Zestaw pompowy wytwarzający próżnię
musi być całkowicie bezolejowy oraz powinien zawierać pompę
turbomolekularną i bezolejową pompę wstępną.

k) Główna część układu dozowania i pomiaru ciśnienia gazów analitycznych
musi być uszczelniona przy pomocy uszczelek metalowych aby zapewnić
odporność układu na agresywne media pomiarowe i zapewnić najwyższą
szczelność oraz dokładność odczytu ciśnienia.
2.

Oprogramowanie przeznaczone do obsługi analizatora sorpcji gazów, analizy
wyników oraz przygotowywania raportów z pomiarów musi zawierać szereg
modeli i metod analizy danych, w tym: Pomiar powierzchni właściwej metodami
BET (wymagane jest narzędzie do automatycznego doboru zakresu liniowego
BET dla materiałów mikroporowatych zgodnie z ISO 9277:2010) i Langmuira,
pomiar dystrybucji wielkości porów metodami BJH, DR, DH, alpha-s, KK i SF,
algorytm wyliczania STSA, metody typu t-plot. Metody NLDFT i QSDFT
dostępne w głównym programie przetwarzania danych oraz kontroli urządzenia
wraz z biblioteką co najmniej 22 modeli dla różnych układów adsorbent / adsorbat
przy różnych temperaturach pomiaru oraz dla różnych kształtów porów. Metoda
GCMC przeznaczona do analizy danych z pomiaru sorpcji CO2 w temperaturze
273 K oraz metoda wyznaczania ciepła adsorpcji na podstawie kilku izoterm
zebranych w pomiarach przy różnych temperaturach a także metoda przeznaczona
do pomiaru porowatości cienkich warstw przy pomocy kryptonu. Wszystkie
wymienione modele, metody i biblioteki oprogramowania muszą być zawarte w
głównej aplikacji (oprogramowaniu) oferowanego urządzenia.

3.3. Układ przygotowywania próbek (odgazowania):
a)

Dwa wbudowane porty odgazowania próbek działające niezależnie. Każdy port
wyposażony w płaszcz grzewczy zawierający dwie termopary (główna oraz
zapasowa) aby ograniczyć ryzyko przekroczenia zadanej temperatury w
przypadku uszkodzenia jednej z termopar.

b) Odgazowanie próbek musi odbywać się w wysokiej próżni uzyskiwanej przez
wbudowany zestaw próżniowy współdzielony z pomiarową częścią aparatu.
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Zestaw powinien zawierać pompę turbomolekularną oraz bezolejową pompę
próżni wstępnej.
c)

Konstrukcja aparatu musi zapewniać skuteczne rozdzielenie części pomiarowej
urządzenia od części odgazowującej aby wyeliminować ryzyko przedostawania
się par i zanieczyszczeń stałych do części pomiarowej.

d) Wymagana jest wbudowana wymrażarka kriogeniczna do usuwania produktów
odgazowania, wbudowana w układzie próżniowym urządzenia pomiędzy
stanowiskami odgazowania a układem próżniowym.
e)

Zakres temperatury odgazowania: od temperatury otoczenia do 350°C.
Dokładność temperatury nie gorsza niż +/- 1% zadanej wartości.

f)

Wszystkie parametry odgazowania muszą być definiowane poprzez
oprogramowanie sterujące w komputerze PC. Niezbędna jest możliwość zadania
kilku kroków odgazowania, z których każdy może posiadać inną szybkość narostu
temperatury, czas utrzymania temperatury itp.

g) Urządzenie musi umożliwiać ciągłą kontrolę ciśnienia w czasie odgazowania i
dodatkowo posiadać możliwość zdefiniowania maksymalnego poziomu ciśnienia
w czasie narostu temperatury, po przekroczeniu którego następuje chwilowe
wstrzymanie grzania.
h) Urządzenie musi posiadać możliwość wykonywania - po zadanym czasie
odgazowania - testu, który pozwoli stwierdzić czy próbka jest już właściwie
odgazowana i w przypadku pozytywnego wyniku testu, zakończyć automatycznie
proces odgazowania. Przebieg odgazowania musi być rejestrowany przez
urządzenie i przypisywany automatycznie do właściwej próbki.
3.4. Moduł pomiaru sorpcji par cieczy:
a)

Wbudowany w urządzenie pomiarowe układ sorpcji par cieczy nieagresywnych
takich jak woda, węglowodory, alkohole.

b) Układ dozowania i źródło par muszą być utrzymywane w temperaturze 50°C w
izolowanej termicznie obudowie układu dozowania przy pomocy wbudowanej
grzałki i wentylatora. Odczyt temperatury układu musi być wyświetlany przez
oprogramowanie aparatu pomiarowego.
c)

Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia automatycznej procedury
oczyszczania układu dozującego i pomiarowego z pozostałości par. Procedura
musi przebiegać automatycznie i obejmować kontrolowane wygrzewanie całego
układu, ewakuację układu przy pomocy pomp próżniowych w tym także
automatyczne otwarcie zaworu balastowego pompy wstępnej w celu
przyspieszenia usuwania pozostałości cieczy z układu i pomp próżniowych. Po
zakończeniu procedury urządzenie musi wyświetlić komunikat o pomyślnym
zakończeniu oczyszczania aparatu i przywrócić zawór balastowy pompy wstępnej
do normalnej pozycji.

d) W celu regulacji temperatury pomiaru sorpcji par musi zostać dostarczony dewar
przepływowy umożliwiający podłączenie zewnętrznego cyrkulatora cieczy
wyposażonego w moduł grzania i chłodzenia.
e)

Przedmiotem dostawy jest także cyrkulator cieczowy. Wymagany jest aby
cyrkulator zapewniał zakres regulacji temperatury cieczy w przynajmniej w
zakresie od -25°C do +200°C. Dokładność stabilizacji powinna być nie gorsza niż
0,05 K (przy temperaturze 70°C). Urządzenie musi posiadać układ kontroli
temperatury, chłodzony powietrzem układ obniżania temperatury. Wydajność
cyrkulacji co najmniej 17 litrów na minutę. Objętość zbiornika cieczy – nie mniej
niż 4,5 litra.

3.5. Zewnętrzne urządzenie sterujące przeznaczone do wizualizacji wyników i kontroli
parametrów pomiaru wraz z wyświetlaczem o przekątnej 24 cale.
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4.

Opis pozostałych wymagań:
4.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w zakresie
podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność oferty z
rzeczywistymi parametrami i wymaganiami (przed podpisaniem protokołu odbioru).
4.2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzeniu w ramach ceny szkoleń osób
wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi, konserwacji urządzenia praz
analizy danych w siedzibie Zamawiającego (przed podpisaniem protokołu odbioru).

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania
zamówienia (oferta wariantowa).
§ 2.
Termin wykonania zamówienia.

1.

Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia
umowy.

2.

W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty
proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone.
§ 3.
Wymagany okres i warunki serwisu przedmiotu zamówienia.

1.

Wykonawca zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową
drogą telefoniczną i internetową.

3.

Maksymalny czas reakcji serwisu 3 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia awarii. Przez
dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i
dni ustawowo wolnych od pracy. Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający
rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, liczony od momentu
zgłoszenia awarii.

4.

Czas naprawy awarii do 30 dni liczony od dnia zgłoszenia do serwisu. Przez czas naprawy
Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do
momentu wykonania naprawy.

5.

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju licząc od dnia rozpoczęcia naprawy do dnia
wykonania naprawy.

6.

Gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami,
materiałami i kosztami specjalisty.
§ 4.
Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

1.

Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy od
dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych
przedmiotu zamówienia, w ciągu 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia przez obie strony.

3.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

4.

W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca
wymagań zamawiającego zostanie odrzucona.

5.

Wykonawca może zaoferować gwarancję na okres dłuższy niż okres wymieniony w ust 1.
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art. 4.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 5 USTAWY, WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
§ 1.
Warunki udziału w postępowaniu.
1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o
których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie minimum trzy dostawy automatycznych analizatorów sorpcji
gazów o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (brutto) każda],

3.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
znajduje się w § 3 niniejszego artykułu.

4.

W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w ust. 1 lit b), zostaną spełnione wyłącznie jeśli wszystkie wykazane
dostawy wykonane zostały przez jednego członka konsorcjum.

5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

6.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy.
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8.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 2.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
§ 3.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

Do oferty każdy wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w formularzu Nr 1 i formularzu Nr 2. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o
zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.

Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1
dotyczące podwykonawców.

4.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1, dotyczące tych podmiotów.

5.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
2) wykaz wykonanych dostaw, 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
6.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 5:
1) 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.

7.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.

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.

9.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez zamawiającego wykonawca przedstawi:
1) Formularz Nr 3 - szczegółowy opis parametrów technicznych w języku polskim lub
angielskim z uwzględnieniem parametrów technicznych (należy podać nazwę i/lub
symbol oferowanego sprzętu oraz szczegółową konfigurację parametrów technicznych
wraz z wymienionymi nazwami własnymi poszczególnych podzespołów)
2) Formularz Nr 4 - Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu.

10. Ponadto wykonawca złoży:
1.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych);
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego albo
notarialnie potwierdzonej kopii.
§ 4.

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dalej zwani „konsorcjum”.
W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:
1.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności
prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego
postępowania. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów - Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez
uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli wykonawców lub
mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww.
pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo, poświadczone za
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zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza
ww. pełnomocnictwo
2.

Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na
pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich
członków konsorcjum.

3.

Dowód wniesienia wadium – dotyczy całego konsorcjum. Wadium może być wniesione
poprzez złożenie jednego lub oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych
członków konsorcjum. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach
przez poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z nich lub przez
pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na
wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ.

4.

Inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje)
pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.

art. 5.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
§ 1.
Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych
warunków zamówienia.
1.

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji.
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wnioski powinien kierować na piśmie drogą
elektroniczną, pocztą, faksem lub osobiście na adres zamawiającego podany w art. 5 §
3 ust. 3 niniejszej SIWZ
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień na wnioski wykonawców, które otrzyma w określonej
w SIWZ formie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3) Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłyną po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 2.
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego zostanie przekazana
wykonawcom, którym zamawiający przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła
zapytania i zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona
Specyfikacja.

2.

Zmiana treści Specyfikacji.
1)

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

2)

Każda taka zmiana będzie stanowić treść Specyfikacji, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu.
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3)

Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja.

4.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
§ 2.
Forma porozumiewania się.

1.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.

2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
§ 3.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1.

Osoba uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Joanna Olczak

Dyrektor Administracyjny

Fax: 22-55-26-428; E-mail: olczak@chem.uw.edu.pl
2.

Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się od poniedziałku do piątku (za
wyjątkiem świąt) w godzinach 10.00 - 15.00 zgodnie z § 2.

3.

Adres, na który należy przesyłać korespondencję:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
fax: 22-5526428
e-mail: olczak@chem.uw.edu.pl
art. 6.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
nie dotyczy
art. 7.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
art. 8.
CENA OFERTY
§ 1.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w
Formularzu oferty.
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2.

Cena oferty musi być podana w PLN, wpisana czytelnie cyfrą netto i brutto w tabeli
zamieszczonej w formularzu ofertowym. Podana cena musi uwzględniać podatek VAT w
wysokości 23%. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi
zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi
uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia (transport, ubezpieczenie, wniesienie do budynku i instalacja oraz
cło i inne opłaty związane z ewentualnym sprowadzeniem przedmiotu zamówienia z
zagranicy). Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają wykonawcę
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.

3.

Należności wykonawcy będą regulowane w formie przelewu z rachunku zamawiającego
na rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

4.

Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty.

5.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w
złotych polskich.

7.

Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”.
Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w
formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
art. 9
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
§ 1.
Przygotowanie ofert

1.

Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi
być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na
maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

2.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pełnomocnictw określonych w niniejszej
SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego
artykułu.

3.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę.

4.

Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy
wynika, że do reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub
więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

5.

Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu
(parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w sposób
umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne.

6.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby,
wszystkie oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone.
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7.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II
Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji.

8.

Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane
postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji.

9.

W przypadku, gdy wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia
zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem”
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w sposób umożliwiający
identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna.
Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 4
niniejszej SIWZ.

10. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
11. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były ponumerowane z zachowaniem
ciągłości numeracji oraz parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami
muszą być datowane i parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
niezależnie od wyniku postępowania.
14. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta).
15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom
postępowania, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że
nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
16. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z
załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
§ 2.
Zmiana lub wycofanie ofert .
W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może złożyć
ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu
oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony w art. 9 § 1. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio
oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone
napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ".
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
art. 10.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
§ 1.
Informacje o sposobie składania ofert.
1.

Składanie ofert.
1) Opakowanie ofert.
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Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego
wzoru:
Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr 120/16/2016
na
„Dostawa automatycznego analizatora sorpcji gazów dla Centrum Nauk BiologicznoChemicznych”

2) Miejsce i termin składania ofert pisemnych:
a) Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji
Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do
dnia 06.12.2016 r. do godziny 11:45.
b) W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych,
za termin złożenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia
oferty do siedziby zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.
2.

Oferty złożone po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
§ 2.
Otwarcie ofert

1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu
06.12.2016 r. o godz. 12.00.

2.

Do wiadomości obecnych zostaną podane:
1) bezpośrednio przed otwarciem ofert - kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
2) podczas otwarcia ofert – nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
art. 11
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.
§ 1.
Kryterium wyboru ofert oraz ich znaczenie.
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Cena

-

Czas dostawy

60% (C - 0,60)
-

20% (T – 0,20)

Gwarancja 1.

20% (G - 0,20)

Całkowita ocena (W) badanej oferty będzie liczona na podstawie wzoru:
W = 0,60·C + 0,20·T + 0,20·G
1) Cena (C), maksimum 100 pkt., znaczenie 60 %, będzie liczona ze wzoru:
C = 100 pkt · Cnmin / Cn
Cn – cena oferty badanej (PLN, brutto)
Cnmin – najniższa cena z ofert (PLN, brutto)
2) Czas dostawy, (T), maksymalnie 100 pkt., znaczenie 20%, będzie liczona w
następujący sposób:
T = 100 pkt · Tnmin / Tn
Tn – czas dostawy oferty badanej (pełne dni)
Tnmin – najkrótszy oferowany czas dostawy (pełne dni)
Minimalny oceniany czas dostawy to 40 dni. W przypadku, gdy w ofertach
zaproponowany zostanie czas dostawy krótszy niż 40 miesięcy, do oceny ofert
zostanie przyjęte 40 dni.
2) Gwarancja, (G), maksymalnie 100 pkt., znaczenie 20 %, będzie liczona ze wzoru:
G = 100 pkt · Gn / Gnmax
Gn – okres gwarancji w miesiącach oferty badanej
Gnmax – najdłuższy okres gwarancji z ofert.
Maksymalny oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji
dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 60 miesięcy.

2.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
§ 2.
Zasady korekty omyłek.

1.

Zamawiający poprawia w ofercie:
1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3)

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:
a) błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo
podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług
b) błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług
c) błędny wynik działania matematycznego
odejmowania, mnożenia i dzielenia

wynikający

z

dodawania,

Przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto w Formularzu Oferty
4)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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2.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
§ 3.
Wybór oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru – wskaźnik oceny oferty będzie najwyższy, z zastrzeżeniem
okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy.
art. 12.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY.
§ 1.
Powiadomienie o wynikach postępowania.
1.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni. W przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 8 Ustawy, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie
internetowej.

3.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
§ 2.
Zawarcie umowy.

1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 Ustawy 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.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.

3.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert

4.

Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
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5.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły
być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny niezawinione przez
strony będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą”
(pożar, powódź itp.),
c) wydłużenie terminu gwarancji - z racji przedłużenia jej przez producenta,
d) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu
objętego przedmiotem zamówienia lub zmianą technologii na równoważną lub lepszą,
podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa - w sytuacji wycofania z
rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę
przedmiotu zamówienia,

6.

Wszystkie zmiany umowy zostaną dokonane w postaci Aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.

7.

Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno wykonawca, jak i
zamawiający.
§ 3.
Istotne warunki umowy.

1.

Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy,
który stanowi rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, może zwrócić się do
zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 5 § 1 SIWZ), z zapytaniem dotyczącym tych
postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza.
art. 13.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
art. 14.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawcy, 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI Ustawy.

2.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.

3.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od daty publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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4.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust 2. wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia.

6.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony
prawnej).

……………….

ZATWIERDZAM

………………………………………..

18

Przetarg nieograniczony Nr 120/16/2016

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

........................... dnia ..............

pieczęć firmowa wykonawcy)
OFERTA
Uniwersytetu Warszawskiego
Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Nr 120/16/2016 na: „Dostawa automatycznego analizatora sorpcji gazów dla Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych”
.........................................................................................................................................................
pełna nazwa firmy wykonawcy

posiadając/ego/a siedzibę
.........................................................................................................................................................
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

.........................................................................................................................................................
województwo

powiat

.........................................................................................................................................................
telefon

telefax

............................................................ . pl.

...........................@..................

Internet: http:/

e-mail

nr identyfikacyjny NIP ...................................................................................................................
REGON .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami
SIWZ oświadczamy, że oferujemy:
1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia:
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łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie…… ….)
cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………..

.)

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych.
2.

Cena ofertowa zawiera wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie zasad
wyceny określonych w art. 8 niniejszej SIWZ.

3.

Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia ……… (wpisać nie więcej niż 60 dni)
parametr oceniany.

4.

Oferujemy okres gwarancji wynoszący ……………………… miesięcy liczony od dnia
odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 24 miesiące) –
parametr oceniany.

5.

Oferujemy udzielenie okresu rękojmi wynoszący ……………………… miesięcy liczony
od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia.

6.

Czas reakcji serwisu wynosi ................................ pełnych dni.

7.

Oświadczamy, że serwis w okresie gwarancji realizowany jest bez dodatkowych kosztów
dojazdu i pobytu serwisantów naliczanych przez wykonawcę.

8.

Oświadczamy, że zaoferowane urządzenia spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa,
są fabrycznie nowe i nie były wcześniej wykorzystywane, np. w celach prezentacji.

9.

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunkami
umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy (z załącznikami) – rozdział III
SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie
warunki zamawiającego bez zastrzeżeń i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

10. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości około …… %.
W przypadku gdy Wykonawca :
1) Zamierza wykonać wyłącznie własnymi siłami zaleca się wpisanie słów „nie dotyczy”.
2) Zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dodatkowo
dołącza do oferty wypełniony i podpisany Formularz nr 5.
11. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.
12. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
14. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.
15. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
1) Formularz Nr 1 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w
postepowaniu.
2) Formularz Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania.
3) Formularz Nr 3 - Szczegółowy opis parametrów technicznych w języku polskim lub
angielskim z uwzględnieniem parametrów technicznych wymaganych w art. 3
niniejszej Specyfikacji.
4) Formularz Nr 4 - Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu.
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5) Formularz Nr 5 - informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy).
6) Formularz Nr 6 - informacja dotycząca grupy kapitałowej.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 29/28
00-927 Warszawa
………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 1
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące spełniania
warunków udziału w postepowaniu.
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/16/2016

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………...…
……………….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………….
……………………………………………………………………………………………………
…………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 29/28
00-927 Warszawa
………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 2
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania.
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/16/2016

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
..............................

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
..............................

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

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

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia..
..............................

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 3
Szczegółowy opis parametrów technicznych w języku polskim lub angielskim z
uwzględnieniem parametrów technicznych (należy podać nazwę i/lub symbol
oferowanego sprzętu oraz szczegółową konfigurację parametrów technicznych wraz z
wymienionymi nazwami własnymi poszczególnych podzespołów) wymaganych w art. 3
niniejszej Specyfikacji
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/16/2016

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 4
Szczegółowy opis oferowanych warunków gwarancji i serwisu.
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/16/2016

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

...............................................................
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miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/16/2016
INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
Lp

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
RZECZOWY

1

2

1
2
3
4
5

Należy wykazać (określić),
podwykonawcom.

jaki zakres zamówienia wykonawca zamierza powierzyć

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 6
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/16/2016
INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego nr 120/16/2016
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuję iż:*
1) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami) co
następujące podmioty:
………………………………….
…………………………………
……………………………………
2)

nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej

* niepotrzebne skreślić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2

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

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

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NR 120/16/2016

W dniu …................ w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym
przez:
Dziekana Wydziału Chemii dr hab. Andrzeja Kudelskiego, prof. UW
a …..................................................................................................................................................
zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 120/16/2016 została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1.

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność fabrycznie nowego
(nieużywanego) wyposażenia automatycznego analizatora sorpcji gazów dla Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych wraz z jego dostawą, wniesieniem, montażem i
uruchomieniem we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, wymienionego w
ofercie z dnia …........ zwanym dalej sprzętem, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania
go i zapłaty umówionej ceny.

2. Zakres przedmiotu umowy i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
4.

Zakres zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie
oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie Kupującego
§2

Strony ustalają następujące terminy(okres) realizacji umowy:
1) zakończenie realizacji całości zamówienia nastąpi w ciągu ……… dni od dnia
podpisania umowy,
2) za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło
wykonanie testu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów sprzętu.
§3
Do obowiązków Kupującego należy:
1) przystąpienie do odbioru sprzętu w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia
gotowości przez Sprzedawcę,
2) terminowe dokonanie zapłaty za sprzęt, zgodnie z zasadami określonymi w § 5
niniejszej umowy
§4
Do obowiązków Sprzedawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia i z obowiązującymi normami,
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2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej umowy.
§5
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę przyjętą na podstawie oferty
Sprzedawcy w wysokości:
łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie…… ….)
cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………..

.)

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych.
2.

Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni
od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

3. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu odbioru przedmiotu umowy.
4. Za datę wykonania zapłaty należności strony przyjmują datę obciążenia rachunku
Kupującego kwotą płatności.
5.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki.

6.

Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
§ 6.

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za:
1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% ceny
za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% ceny za
każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
1) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi-w wysokości
0,2% ceny za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy
– w wysokości 10% ceny.
2. Kupujący zapłaci karę umowną Sprzedawcy za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z
przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10 % ceny, z wyjątkiem sytuacji
opisanej w ust. 5.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami.
4.

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca:
1) opóźnia się z dostawą powyżej 14 dni,
2) przedmiot umowy nie spełnia warunków technicznych,

5.

Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
stwierdzić w chwili jej zawarcia. Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę na piśmie w
terminie natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§7

1.

Sprzedawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy od daty
odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

2.

Sprzedawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy od daty
odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

3.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po
odbiorze.
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4.

Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

5.

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla
siedziby Kupującego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………...........................

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

Sprzedawca

Kupujący
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