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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN 

ul. Bartycka 18 

00 - 716 Warszawa 

tel. 22 8410041 fax 22 3296100 

e-mail: przetargi@camk.edu.pl 

strona internetowa zamawiającego: http://www.camk.edu.pl 

Rozdział II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2014 roku (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Prawo 

zamówień publicznych, dalej: „ustawa Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego.  

2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego SIWZ odpowiednie zastosowanie 

będą miały przepisy ustawy Pzp odnoszące się do przetargu nieograniczonego  

(w szczególności Dział II, Rozdział 3, Oddział 1, art. 39 i następne)  

3. Wartość udzielanego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej 

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

139.000 euro.  

4. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem wskazanej w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp procedurze odwróconej tj. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert a następnie 

zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Rozdział III. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, wyjaśnianie treści SIWZ 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Penkala, 

tel. 22 32 96 251, przetargi@camk.edu, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 

15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

następujący adres, e-mail lub nr faksu: 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN 

ul. Bartycka 18 

00 - 716 Warszawa 

tel. 22 8410041 fax 22 3296100 

e-mail: przetargi@camk.edu.pl 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Zamawiający nie dopuszcza udzielania wiążących informacji telefonicznie. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

mailto:przetargi@camk.edu.pl
http://www.camk.edu.pl/
mailto:przetargi@camk.edu


3 

 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.  

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 

na tej stronie.  

8.  Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia -  w 

przypadku skorzystania z tego prawa informację o terminie zebrania Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej publikacji niniejszej SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

Rozdział IV. Oferty częściowe, wariantowe i zamówienia uzupełniające 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach 

określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

Rozdział V. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty 

podpisania umowy. 

Rozdział VI. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego systemu 

nadprzewodzących detektorów pojedynczych fotonów dla Centrum Astronomicznego 

im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, spełniającego wymagania opisane  

w Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

Miejscem dostawy jest: 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika 

Ul. Grudziądzka 5/7, 87 – 100 Toruń. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

38600000-1 Przyrządy optyczne 

38630000-0 Przyrządy astronomiczne i optyczne 

Rozdział VII. Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub 

członka Konsorcjum prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu 

zamówienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia.  



4 

 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców.  

3. Zamawiający, żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, 

dostawy lub usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca jest 

obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informację na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych, dostaw lub usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedłożył dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia określonych w Rozdziale IX punkt 11 

ppkt a) oraz ppkt. b) „nowego” podwykonawcy. 

5. Zamawiający żąda od podmiotów na zasobach których Wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznych, określonego w Rozdziale 

VIII punkt 1.2) litera A) ppkt 2.1, dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia określonych w Rozdziale IX punkt 11 ppkt a) oraz ppkt. b). Od 

pozostałych podmiotów udostępniających inne niż określone powyżej zasoby a także 

podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia i nie udostępniających 

swoich zasobów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nie będą żądane.  

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 

oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

A. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum 2 dostawy polegające na 

systemu kriogenicznego (kriostat helowy) wraz z jednym detektorem do 

detekcji fotonów o wartości co najmniej 300.000,00 zł netto każda. 

W przypadku dostawy, której wartość została wyrażona w umowie, w innej 

walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy 

zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w 

przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

B. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie formułuje wymagań w przedmiotowym zakresie. 
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       C. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

zawodowej. 

Zamawiający nie formułuje wymagań w przedmiotowym zakresie. 

2.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa  

w rozdziale VIII. 1. 2) litera A niniejszej SIWZ polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, sytuacji finansowej  

i ekonomicznej niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

UWAGA! Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą.  

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:  

1) 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.  

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

Powyższe informacje mogą znajdować się w treści składanego zobowiązania.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

Dokumenty potwierdzające: 

a) brak podstaw do wykluczenia podmiotu na zasobach którego Wykonawca 

polega określone w Rozdziale IX punkt 11), 

b) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

przedłoży wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na 

wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale IX punkt 11. 
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4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. 5.  

Rozdział IX. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia  

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawca składa wg 

wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

UWAGA! Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą.  

3. 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. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy i przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez wykonawcę spełnienie 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 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1. 

5. 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. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 



7 

 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1. 

7. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia (w 

zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu, 

zamieszcza informacje o tych podmiotach oraz w formularzu ofertowym. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt 1. składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

9. 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 dotyczące tych podmiotów. 

10. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące 

podwykonawców. 

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia,  

o których mowa w Rozdziale VIII.1.1) SIWZ oraz potwierdzających spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII.1. 2) litera A SIWZ: 

a) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 PZP; 

b) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp Zamawiający 

nie będzie żądał żadnych dokumentów. 

c) wykaz dostaw wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

wykonał minimum 2 dostawy systemu kriogenicznego (kriostat helowy) wraz z 

jednym detektorem do detekcji fotonów o wartości co najmniej 300.000,00 netto zł 

każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
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i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z 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 – inne dokumenty(wykaz dostaw wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ). 

12. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonaniu zamówienia, 

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

13. DOTYCZY WSZYSTKICH WYKONAWCÓW - Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy 

PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (Załącznik Nr 4) o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia tylko jednej oferty 

przedmiotowe oświadczenie nie będzie żądane. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

16. W przypadku podmiotów zagranicznych do dokumentów zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

17. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, 

zwanego dalej „Rozporządzeniem”) - dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
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których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

18. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu - inne niż oświadczenia, o których 

mowa w pkt 12, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

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

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

dokumentów. 

20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego Wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 570). 

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane. 

Rozdział XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do 

zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium.  

4.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

Rozdział XII. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy Pzp. 

2. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 

muszą być załączone: 
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− oświadczenie wymienione w rozdziale IX punkt 1 niniejszej SIWZ (załącznik  

nr 3), 

− specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (załącznik nr 2a), 

− pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do 

reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem. 

UWAGA! Dokumenty wskazane w Rozdziale IX punkt 6, składa wyłącznie Wykonawca, 

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym nazwę producenta i model 

oferowanych detektorów. Brak podania tej informacji stanowi podstawę do 

odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, będzie 

skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 

6. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Na podstawie art. 9 

ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na transgraniczny charakter zamówienia Zamawiający 

wyraża zgodę na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w języku 

angielskim. 

7. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę 

lub przez należycie umocowanego jego przedstawiciela w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu. 

8. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu). 

9. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie 

i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Koperta lub 

inne opakowanie powinny być opisane w następujący sposób: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu (ewentualnie czytelna pieczęć firmowa) 

OFERTA w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Astronomiczne im. Mikołaja 

Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00 – 716 Warszawa w przedmiocie „Dostawa systemu 

nadprzewodzących detektorów pojedynczych fotonów dla Centrum Astronomicznego 

im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie”  

nr przetargu: DAS-251-10/20 

„Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 15 stycznia 2021 r.* 

* jeżeli termin otwarcia ofert w toku procedury przetargowej zostanie zmieniony, powinna 

być umieszczona zmieniona data.  

10. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub 

przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale 

zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane. 
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11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

12. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone 

dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieszczenie tych dokumentów 

w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. Do 

oferty należy także dołączyć uzasadnienie, w którym Wykonawca wykaże, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. Czynności tych należy dokonać w następujący sposób: 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 

zasad, jak składana oferta (rozdział XIII. 8 niniejszej SIWZ), tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Koperty 

oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

b) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych 

samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z dopiskiem na kopercie 

„WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

16. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
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zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz z 

zastrzeżeniem punktu 16 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

17. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie 

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek 

3) 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. 

Rozdział XIII. Przesłanki odrzucenie oferty i unieważnienia postępowania. 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1)  jest niezgodna z ustawą Pzp;  

2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;  

3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5)  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;  

8)  wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą;  

9)  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;  

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

       1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

2)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

3)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

4)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Rozdział XIV. Rażąco niska cena 
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1. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny , 

w szczególności w zakresie:  

1)   oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 2207), 

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3)    wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 2. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

wykonawcy.  

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Rozdział XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00. 

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bartyckiej 18, 00 - 716   

Warszawa, w Sekretariacie. 

3. Złożone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny 

ich wpływu, i zostaną im nadane kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu. 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 
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niniejszego ustępu zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Sekretariatu Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 12.15, w siedzibie 

Zamawiającego, pokój 120. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych 

za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

Rozdział XVI. Kryteria oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert:  

a) cena - waga kryterium 60 %, 

b) okres gwarancji  – waga kryterium 40 %. 

2. Sposób oceniania ofert:  

Tabela nr 1. 

Kryterium  Waga 

[%]  

max. 

liczba 

punktów 

Sposób oceny:  

Cena 

ofertowa   - 

„C” 

60%  60               Cena najtańszej oferty  

C = ----------------------------------------- x 60 pkt  

             Cena badanej oferty  

Okres 

gwarancji - 

„G” 

20% 40 Jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny okres 

gwarancji, tj. 12 miesiące – 0 pkt 

Jeżeli wykonawca zaoferuje: 

18 miesięcy gwarancji – 10 pkt, 

24 miesięcy gwarancji  – 20 pkt 

36 miesiące gwarancji –30 pkt  

42 miesięcy gwarancji  – 40 pkt 
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3. Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po 

zsumowaniu punktacji otrzymanej w każdym z kryteriów. Całkowita liczba punktów, 

jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

L = C + G  

gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,  

G - punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa” dokonana zostanie na podstawie ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 

opisanego w tabeli powyżej. Najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta 

zawierająca najniższą cenę ofertową brutto.  

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” zostanie obliczona w sposób podany 

w tabeli powyżej. Jeżeli oferta nie będzie zawierała terminu gwarancji, Zamawiający 

przyjmie że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 12 miesięcy.  Wskazanie innego 

okresu gwarancji niż wskazany w tabeli będzie skutkował uznaniem oferty za 

niezgodną z SIWZ i jej odrzuceniem. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin 

gwarancji niż 42 miesięcy Zamawiający nie odrzuci oferty, ale dla oceny oferty 

przyjmie, że Wykonawca zaoferował 42 miesiące. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

8. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty 

przedstawiające taki sam bilans kryteriów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert 

jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 Pzp). 

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów we wszystkich w/w kryteriach oceny. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie 

wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku. 

Rozdział XVII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ ryczałtowej ceny 

netto, podatku VAT oraz ceny brutto. 

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.  

3.   Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 

należy zaokrąglić w górę).  

4.  Cena oferty winna być wyrażona w Euro (EUR). Rozliczenia między Zamawiającym 

i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w Euro. 
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5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 

ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 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.  

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o osobach, które 

będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy, przekazania innych danych 

odnoszących się do Wykonawcy, jakie zostaną zawarte w umowie oraz przedłożenia 

dokumentów potwierdzających ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Zamawiający, w przypadku przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 1, 

nie odpowiadających zapisom treści ustawy Pzp lub niniejszej SIWZ, ma prawo do 

zgłoszenia w ciągu 3 dni od daty przekazania tych dokumentów wiążących, 

umotywowanych zastrzeżeń. Akceptacja przedłożonych dokumentów może 

nastąpić przed upływem terminu wskazanego w zdaniu 1. 

3. Wykonawca w ciągu 3 dni od daty przekazania przez Zamawiającego zastrzeżeń  

o których mowa w ust. 2 jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów 

uwzględniających zastrzeżenia pod rygorem uznania przez Zamawiającego 

uchylania się od zawarcia umowy. W przypadku przedłożenia dokumentów 

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego, Zamawiający zaakceptuje te 

dokumenty.  

4. Akceptacja Zamawiającego nie wymaga formy pisemnej. 

5. Po akceptacji przedłożonych w ust. 1 dokumentów Zamawiający wezwie do 

podpisania umowy wyznaczając termin (nie dłuższy niż 3 dni od przesłania 

wezwania) i miejsce podpisania. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy w 

wyznaczonym terminie i miejscu zostanie uznane za uchylanie się od zawarcia 

umowy. Z uwagi na powyższe wymagania prosimy o zapewnienie stałej 

dostępności osoby/osób uprawnionej/ych do podpisania umowy. 

6. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr  6 do SIWZ. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

93 ust. 1 ustawy Pzp.  

Rozdział XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach (do 

wyboru): 

a) pieniądzu - przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa 

je na oprocentowanym rachunku bankowym.  

4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w 

terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 5 do 

SIWZ. 
 

Rozdział XX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

1 Wykonawcy przysługują środki ochrony określone w ustawie Pzp, w szczególności 

złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „odwołanie”)  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie  wobec 

czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielania zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni: 
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-  od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego 

podstawę jego wniesienia; 

- wobec treści ogłoszenia o zamówienia oraz wobec postanowień specyfikacji 

istotnych postanowień umowy odpowiednio, od dnia umieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub umieszczenia treści SIWZ na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

   

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2a – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia  

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenia dot. potwierdzenia spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia (załączyć do oferty) 

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej  

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw  

Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy  

 

Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa 
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