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w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: 

 https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl  

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: 

 

Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu operacyjnego  

z prawem opcji wykupu na potrzeby Centralnego Laboratorium  

Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

 

numer postępowania: 2021/75 

 

 

 

 

 

 

 

         ZATWIERDZAM: 
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Rozdział  I. 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa 

NIP: 526-26-05468     

Regon: 017508290 

w imieniu i na rzecz którego działa:: 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (dalej jako „COAR”) 

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa    

NIP: 521-35-90-436      

Regon: 142746130 

Strona internetowa COAR: www.bip.centrum.gov.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.zamowienia.gov.pl (lub 

https://platforma.eb2b.com.pl) 

 

Rozdział  II.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02 -903 

Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie 

dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia 

publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub 

„RODO”), mają charakter danych osobowych. 

2. W świetle powyższego COAR informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi Administracji 

Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy  ul. Powsińskiej 69/71, 

02- 903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

http://www.zamowienia.gov.pl/
https://platforma.eb2b.com.pl/
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dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436. 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych 

lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa; e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl  

lub iod@centrum.gov.pl .  

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym 

oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów 

Zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania 

centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek 

administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego 

(M.P. 2020 poz. 1215). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści 

się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło 

prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki prawne. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spółka eB2B Service spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji 

Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 

146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której COAR 

prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: 

https://zamowienia.gov.pl/, a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

 jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy 

6) Posiada Pani/Pan:  

 prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 

 prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)                               - 

skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

mailto:sekretariat@centrum.gov.pl
mailto:iod@centrum.gov.pl
https://zamowienia.gov.pl/
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 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 

z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

7) Nie przysługuje Pani/Panu:  

1) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

12) COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej 

na podstawie przepisów Zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz 

wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od 

centralnego zamawiającego. 

Rozdział  III. 

SPOSÓB KOMUNIKACJI 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Ostaszewska lub osoba ją zastępująca, 

adres e-mail: monika.ostaszewska@centrum.gov.pl, godziny urzędowania: 8:00 - 15:00. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

mailto:monika.ostaszewska@centrum.gov.pl
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3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej Platformy 

zakupowej „eb2b” (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://zamowienia.gov.pl lub 

https://platforma.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie 

Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin 

Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym 

https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w 

Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz 

uznaje go za wiążący. 

6. Instrukcja korzystania z Platformy: 

1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze 

postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi 

odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada 

konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania 

konta na Platformie; 

2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną  

(e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowaniado Platformy. Rejestracja nowego 

konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych). 

3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu 

danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane 

przez Platformę; 

4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja 

postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu 

na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników 

jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie 

załączniki organizatora”. 

5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie 

postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie 

Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert. 

7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s, 
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2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor 

Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich 

nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 11.0. 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat 

Reader dla plików w formacie .pdf). 

8. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki 

na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników 

w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. 

9. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.  

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie 

etapu składania ofert/wniosków. 

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane 

są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 

12. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także 

składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 

13. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, tj. rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych  – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. 

14. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. 

15. Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES, 

2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego  

w formacie XAdES. 

16. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania 

do Platformy. 

17. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania  

i oznaczania czasu odbioru danych: 
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1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS; 

2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 

3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej 

części sekundy; 

4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako 

zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 

zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu 

w kolumnie „Data przesłania”. 

Rozdział  IV. 

TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę specjalistycznego sprzętu 

laboratoryjnego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu na potrzeby 

Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – nr 

2021/75, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawą Pzp”) oraz wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych. 

2. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw 

dokona badania i oceny złożonych ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, odpowiednio do części zamówienia, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale VIII 

SWZ. 

Rozdział  V. 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.  

2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania 

w Ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. W przypadku braku tej informacji, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z 

podwykonawców przy jego realizacji. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
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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. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

Rozdział  VI. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach 

leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu na potrzeby Centralnego Laboratorium 

Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – 

Formularz asortymentowo-cenowy, w podziale na części: 

 Część 1 – Aparat do homogenizacji próbek 

 Część 2 – Stacja pipetująca 

 Część 3 – Aparat do automatycznej izolacji 

 Część 4 - Wirówka na płytki typu DeepWell 

2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – 

Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu 

asortymentowym. 

3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

1) waluta leasingu – PLN, 

2) wpłata własna – 10% wartości brutto wartości przedmiotu leasingu (płatna w ciągu 30 dni od 

podpisaniu protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego), 

3) okres leasingu: 36 miesięcy, 

4) raty leasingowe: 36 miesięcy (płatność w równych miesięcznych ratach leasingowych). Raty 

leasingowe uiszczane będą w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 

odbiorze sprzętu. Zamawiajacy zobowiązany jest do uiszenia rat leasingowych na podstawie 

harmonogramu finansowego będącego intergralną częścią umowy. Daty w nim podane sa 

datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingowy, 

5) raty lesingowe – charakter opłat – wymagana jest stała stopa procentowa, 

6) wartość wykupu – 1% wartości brutto wartości przedmiotu leasingu, 

7) ubezpieczenie urządzenia przez okres leasingu ponosi Wykonawca, 
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8) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w 

szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu, kosztów przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego, 

9) Wykonawca przed podpisaniem umowy leasingu przedłoży harmonogram spłat (zawierający 

daty oraz kwoty opłaty wstępnej, rat, opłaty wykupu), który będzie stanowił załącznik do 

umowy, 

10) Wykonawca dopuszcza zmianę harmonogramu płatności w okresie trwania umowy na 

wniosek Zamawiającego. 

4. Miejsce realizacji dostaw: Centralne Laboratorium GIORIN: Oddział w Koszalinie ul. Przemysłowa 4, 

75-216 Koszalin oraz Oddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5; 38900000-4. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych w częściach 1, 2, 3 wskazanych 

w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowym. 

7. W laboratoriach Centralnego Laboratorium stosowane są metodyki badań ogólnie przyjęte na forum 

międzynarodowym i w Unii Europejskiej, wymagające zastosowania sprzętu laboratoryjnego o 

określonym standardzie i jakości (często występuje bezpośrednie wskazanie w metodyce). Ponadto, 

konieczne jest zachowanie określonego trybu pracy poprzez zastosowanie sprzętu używanego do tej 

pory (ich zmiana może w istotny sposób wpłynąć na jakość wyników lub spowodować konieczność 

ponownej optymalizacji metody).  

8. W pozostałej części, tj. nr 4, ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, a także normy równoważne - pod warunkiem, iż oferowane przez 

Wykonawcę przedmioty zamówienia będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych.  

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

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 - 238 

ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 pkt. 1 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na 

jedną lub więcej części niniejszego postępowania, opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 315 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

16. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-laboratoryjny-optyczny-i-precyzyjny-z-wyjatkiem-szklanego-4340
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-przyrzady-do-badan-lub-testowania-4633
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przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

II. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z terminami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ 

– odpowiednio do danej części zamówienia. 

Rozdział  VII. 

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział  VIII. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 

ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych  

w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani 

do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 

których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
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1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej ”KK” 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z ze zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 

KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

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

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo 

skarbowe, 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający 

może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 

jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, 

o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 

których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

1) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 

którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

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

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

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi:  

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat 

od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 

pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;  

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
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4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w 

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

udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

dla dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w 

niniejszym postępowaniu nie występuje. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Rozdział  IX. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

I. WYKAZ DOKUMENTÓW 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII, zobowiązany będzie złożyć Jednolity 
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Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako „JEDZ”), który powinien zawierać co najmniej 

następujące informacje: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu - 

Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. 

3) Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

4) Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na 

żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

5) Informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim 

(na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 

2004/18/WE. 

2. Biorąc pod uwagę, że w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający przewidział zastosowanie 

procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy, zgodnie z informacja zawartą w Rozdziale IV pkt 

2, dokument JEDZ zobowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona w danej części zamówienia, z zachowaniem terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, odpowiednio do części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 

108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty dostępności tych dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych dokumenty wskazane przez Wykonawcę. 
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3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego;  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji;  

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy; 

e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 

- sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ; 

4) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego 

dokumenty nie są w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie na język polski. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, dalej jako „Rozporządzenie”, składa się 

w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, z wymaganiami, cechami lub kryteriami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku 

zaoferowania produktów równoważnych, złożył wraz z ofertą np. kartę katalogową produktu 

lub inny dokument, z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości wynikać będzie, iż 

oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych  

w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do 

SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych. 
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II. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w  rozdz. IX podrozdz. I ust. 3 pkt 1 – 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;  

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdz. IX podrozdz. I ust. 3 pkt 3 – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 

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

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio 

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

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

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis 

ust. 3 stosuje się. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na 

złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej. 

III. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ, składa 

każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 
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2. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania,  

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

dotyczący tych podmiotów. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta 

z zasobów innego podmiotu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdziale IX podrozdziale I ust. 3 pkt 1 – 3. 

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej 

kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Rozdział  X. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem 

https://zamowienia.gov.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl. 

2. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 63. ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES, 

2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w 

formacie XAdES. 

4. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się w formie 

elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – w szczególności w 

formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, powinno być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

https://zamowienia.gov.pl/
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich 

pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze 

wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę 

przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie one zawierać wszystkie niezbędne 

oświadczenia oraz informacje określone przez zamawiającego w treści wzorów załączonych do SWZ. 

8. Wykonawca winien wczytać ofertę jako załącznik na Platformie, według Instrukcji korzystania z 

Platformy, przy użyciu zakładki „Załączniki”.  

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz  

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Zamieszczenie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty 

przed upływem terminu składania ofert (złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje). 

12. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby 

uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 

1) Formularz ofertowy Załącznik nr 3 do SWZ; 

2) Formularz asortymentowy - Załącznik nr 2 do SWZ; 

3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

4) Karta katalogowa produktu lub inny dokument, z którego w sposób nie budzący żadnej 

wątpliwości wynikać będzie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub 

lepszych parametrach jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego 

przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ (w przypadku zaoferowania produktów 

równoważnych). 

13. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu plików 

składających się na ofertę.  
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14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

Rozdział  XI. 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: 

https://zamowienia.gov.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl do dnia 21.01.2022 r. do godz. 11.00. 

2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

1) Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) 

określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez 

wybranie polecenia „dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać 

zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zaznacza 

polecenie „Załącznik poufny tajemnica przedsiębiorstwa”.  

2) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne 

wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany”, po każdej prawidłowo 

wykonanej operacji tj. zamieszczeniu załącznika. 

3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.  

3. Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

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

postępowania, w zakładce „Załączniki” informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem 

https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl, w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 11.30.  

3. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, i w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (Platformie). 

5. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Platformie, które jest jednoznaczne z ich 

upublicznieniem na Platformie.  

6. Informację z otwarcia ofert, Zamawiający udostępni niezwłocznie na Platformie w zakładce 

„Załączniki”, która będzie zawierać informacje o: 

https://zamowienia.gov.pl/
https://platforma.eb2b.com.pl/
https://platforma.eb2b.com.pl/
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Rozdział  XII. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 20.04.2022 r.  

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

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

ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

Rozdział  XIII. 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub „ceną”, 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i 

usług wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić 

Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

2. Cena oferty brutto, dla każdej z części, zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty, który 

stanowi Załącznik nr 3 doSWZ. 

3. Cenę oferty brutto, dla każdej z części, stanowić będzie suma kwot obejmujących: 

1) opłatę wstępną: 10% wartości brutto przedmiotu leasingu, 

2) raty leasingowe: 36 równych rat leasingowych, 

3) opłatę wykupu: 1% wartości brutto przedmiotu leasingu. 

4. Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym 

dostawy urządzenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego, ubezpieczenia na okres leasingu, a także wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek 

od towarów i usług VAT. 

5. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych 

części złotego. 

6. Podstawą do porównania ofert w każdej części zamówienia, będzie cena brutto oferty, odpowiednio 

do danej części zamówienia, wskazana w Formularzu oferty - Załącznik nr 3 do SWZ.  
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7. Wartość brutto podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz 

wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych 

i zagranicznych, sposób złożenia oferty uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania 

pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. 

pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych). 

9. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający 

doliczy do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z 

tytułu realizacji umowy podatku VAT. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Do porównania ofert będzie brana cena 

brutto. 

Rozdział  XIV. 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej - dokonywanym odrębnie dla każdej części zamówienia, 

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

Kryterium wyboru Waga kryterium 

Cena (C) 60% 
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Gwarancja (G) 40% 

 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie w zakresie każdej części, w niżej wskazanych kryteriach: 

1) dla wszystkich części postępowania, kryterium „Cena” - rozumiana jako całkowita cena 

brutto, według następującego wzoru: 

CN - najniższa cena  

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

CB - cena w ofercie badanej 

C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena” 

CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

CB - cena w ofercie badanej 

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną przez Wykonawcę 

w Formularzu oferty odpowiednio dla danej części zamówienia. 

 

2) kryterium „Gwarancja” - Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium, zgodnie z 

zapisami poniższej tabeli: 

Okres gwarancji Liczba pkt 

31-36 miesięcy 40 pkt 

25-30 miesięcy 30 pkt 

19-24 miesiące 20 pkt 

13-18 miesięcy 10 pkt 

12 miesięcy  0 pkt 

 

Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

UWAGA:  

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku 

wskazania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 

Oferowany okres gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku wskazania okresu gwarancji w 

innej jednostce czasu (np. dni, godziny), Zamawiający przy wyliczaniu punktów dla kryterium 

„Gwarancja” przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji (12 miesięcy) i przyzna 0 

punktów w tym kryterium. 
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W przypadku nie wskazania w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca 

oferuje minimalny okres gwarancji (12 miesięcy)  i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji np. 18 i pół miesiąca, podana liczba zostanie zaokrąglona przez 

Zamawiającego w dół do pełnych miesięcy (np. 18,5  będzie to 18 miesięcy). 

Do oceny oferty w tym kryterium, Zamawiający przyjmie okres gwarancji zaoferowany przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, odpowiednio dla danej części zamówienia. 

2. Dla kryterium „cena” przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba 

punktów. 

3. Za najkorzystniejszą w każdej z części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów wyliczoną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według wzoru: 

P = C + G 

P - łączna liczba punktów przyznana ofercie badanej 

C  - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena” 

T - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Gwarancja” 

4. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

Rozdział  XV. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział  XVI. 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Szczegółowe warunki, na których zawarte zostaną umowy w sprawie zamówienia publicznego 

określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo 

określono w Projektowanych postanowieniach umowy. 

Rozdział  XVII. 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 
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3. Wykonawca przed zawarciem umowy - (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) - zobowiązany jest dostarczyć m.in. wykaz osób pełniących nadzór nad realizacją 

umowy tj. dane osobowe, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej lub inne dane niezbędne do 

sporządzenia umowy – na wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy leasingu przedłoży harmonogram spłat (zawierający daty 

oraz kwoty opłaty wstępnej, rat, opłaty wykupu), który będzie stanowił załącznik do umowy. 

Rozdział  XVIII. 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. 

Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a 

postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający 

był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię 

odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 

sposób inny niż określony w lit. (a). 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 
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6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - 

sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub 

postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1041 ze zm.).
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Załącznik nr 1 do SWZ -  

Projektowane postanowienia umowy  

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach 

leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu na potrzeby Centralnego Laboratorium 

Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennctwa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 

do używania i pobierania pożytków na warunkach niniejszej umowy leasingowej sprzętu 

laboratoryjnego szczegółowo określonego w Załączniku nr 1 do umowy - Formularz 

asortymentowy (obecnie załącznik nr 2 do SWZ), stanowiącym jej integralną część, zwanego dalej 

„przedmiotem leasingu”, a Zamawiajacy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

pieniężne obejmujące raty leasingowe, opłatę wstępną oraz kwotę wykupu w wysokości i na 

warunkach określonych w umowie oraz w harmonogramie płatności stanowiącym Załącznik nr 2 

do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. 

2. Strony uzgadniają, że w zakres niniejszej umowy wchodzi ponadto:  

a) opakowanie urządzenia przez Wykonawcę oraz jego ubezpieczenie na czas transportu, 

transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, załadunek i rozładunek, wniesienie 

do wskazanego pomieszczenia Centralnego Laboratorium GIORiN Oddział w Koszalinie ul. 

Przemysłowa 4, 75-216 Koszalin oraz Oddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 

Poznań; 

b) instalacja oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) urządzenia przez  

Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (dotyczy części 1, 2, 3); 

c) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obsługi, 

użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie udokumentowane 

stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu (dotyczy części 1, 2, 3); 

d) ubezpieczenie urządzenia przez Wykonawcę w zakresie „all risk” – wszelkie ryzyko przez okres 

obowiązywania umowy; 

e) wykonywanie przez Wykonawcę w okresie gwarancji przeglądów i konserwacji urządzenia 

zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, przy czym Wykonawca uzgodni terminy 

przeglądów i konserwacji z Zamawiajacym, a harmonogram dostarczy najpóźniej w dniu 

odbioru urządzenia; 

 czas przeglądów i konserwacji wynikający z ww. harmonogramu nie będzie wliczany  

w czas przestoju urządzenia;  

 za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada 

Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją 

producenta, na koszt Wykonawdcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym;  

 koszt dojazdu do Zamawiajacego ponosi Wykonawca;  

 potwierdzeniem wykonania przeglądów i konserwacji przez Wykonawcę jest karta pracy 

serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiajacego;  
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 Wykonawca założy Paszport techniczny urządzenia − po przeglądzie lub konserwacji, 

wystawi certyfikat dopuszczający urządzenie do eksploatacji oraz dokona wpisu do 

Paszportu technicznego urządzenia. 

3. Koszty świadczeń wymienionych w ust. 2 ponosi Wykonawca.  

4. Oferowane przez Wykonawcę urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu, uruchomieniu będzie 

gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania 

dodatkowych usług.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, wykonuje dostawy będące 

przedmiotem umowy w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz 

posiada wszelkie uprawnienia do realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

nie jest przedmiotem praw osób trzecich oraz będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach 

producenta. 

7. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany sprzęt spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne 

bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej oraz atesty, a także że zostaną oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§2 

Termin i warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie …… dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy. 

2. Miejsce realizacji dostaw: Centralne Laboratorium GIORiN Oddział w Koszalinie ul. Przemysłowa 

4, 75-216 Koszalin oraz Oddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań. 

3. O przygotowaniu przedmiotu leasingu do przekazania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 

Zamawiajacego na adres mailowy lub nr telefonu wskazany w §4 pkt. 1 nie później niż przed 

upływem 3 dni roboczych przed ustalonym terminem dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy własnym transportem lub za 

pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych  

w umowie wraz z wniesieniem dostarczanego sprzętu do miejsc wskazanych przez osoby 

wyznaczone przez Zamawiającego.   

5. Wraz z przedmiotem leasingu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane dokumenty np. 

instrukcje obsługi, karty gwarancyjne wystawione przez producenta przedmiotu zamówienia. 

6. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i potwierdzony 

będzie podpisaniem protokołu odbioru przygotowanego dla każdej dostawy przez Wykonawcę.   

7. Do dnia odbioru ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na czas transportu zabezpieczyć przedmiot umowy w taki sposób, 

by nie dopuścić do jego uszkodzenia. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 
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9. Zamawiający - przy odbiorze - zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo zgodności dostawy z 

przedmiotem umowy pod względem ilościowym. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru 

niezgodności dostawy z przedmiotem umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu 

odbioru do czasu dostarczenia kompletnej dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest uzupełnić materiały w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia za pośrednictwem 

poczty elektronicznej braków ilościowych przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §4 

pkt. 1 umowy oraz dostarczyć je do wskazanego miejsca przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający dokona odbioru jakościowego przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od 

dnia realizacji dostawy. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości lub innych wad 

dostarczanego sprzętu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych niezgodnościach. 

Zgłoszenie niezgodności dostawy z umową lub wad przedmiotu umowy winno nastąpić 

niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez przedstawiciela Zamawiającego 

wskazanego w §4 pkt. 1 umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 10. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od chwili doręczenia  

zawiadomienia przez Zamawiającego jest równoznaczny z przyjęciem zawiadomienia przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10. 

12. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu 

zgodnego i wolnego od wad w terminie do 7 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji.  

13. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego odbierze na swój koszt opakowania po dostarczonym 

sprzęcie w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

§3 

Gwarancja  

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………. miesięcy.  

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

3. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz wady prawne dostarczanego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiazuje się wydać kartę gwarancyjną na udzieloną gwarację. Warunki gwarancji 

podane w karcie gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne niż postanowienia 

określonymi w umowie. 

5. Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny (serwis gwarancyjny), przeprowadzony przez 

autoryzowany serwis, w okresie gwaracji – w terminach określonych w karcie gwarancyjnej. 

6. Jakiekolwiek niezgodności (w tym wady i usterki) lub awarie, które występują w ciągu okresu 

gwarancji, zostaną usunięte przez serwis techniczny Wykonawcy bezpłatnie w ciągu 7 dni 

roboczych od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail 

____________ wskazany przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw w miejscu użytkowania 

urządzenia. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą użytkowania, wszelkie koszty 
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(łącznie z transportem) związane z naprawą poniesie Wykonawca. Koszt dostarczenia nowego 

elementu/podzespołu/modułu potrzebnego do usunięcia awarii, wady lub usterki ponosi 

Wykonawca. 

8. Wymienione lub naprawione części objęte są pełną gwarancją. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe po wystąpieniu trzeciej awarii. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe z winy 

Zamawiającego. 

§4 

Nadzór nad umową 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje:  

____________________________________ 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje:  

____________________________________ 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób nadzorujących umowę bez konieczność zmiany 

umowy. Zmiana taka dla swej skuteczności wymaga jednostronnego pisemnego oświadczenia 

Strony. 

§5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiazuje się zapłacić za dostarczony przemiot umowy łączne wynagrodzenie w 

kwocie brutto ______________ zł, w tym podatek VAT w stawce ____%, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Na wartość umowy brutto, o której mowa jest w ust. 1 składa się: 

a) wpłata własna – 10 % wartości netto przedmiotu leasingu – ____________ zł oraz podatek VAT w 

stawce _____%, co daje kwotę brutto ________________ zł, 

b) 36 rat leasingowych netto – __________________ zł oraz podatek VAT w stawce ____%, co daje 

kwotę brutto ______________ zł, 

c) kwota wykupu – 1 % wartości netto przedmiotu leasingu – ______________ zł oraz podatek VAT 

w stawce ____%, co daje kwotę brutto __________________ zł. 

3. Zamawiający dokona wpłaty własnej w terminie 30 dni od dnia przekazaniu przedmiotu leasingu 

Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru oraz otrzymaniu faktury. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do comiesięcznej zapłaty 36 rat leasingowych, każda w kwocie netto 

_____________ zł oraz podatek VAT w stawce _____%, co daje kwotę brutto ________________ zł. 

5. Harmonogram spłat ze wskazaniem terminu zapłaty i wartości każdej z rat leasingowych, wpłaty 

własnej oraz  wykupu, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu płatności rat leasingowych. Zgoda 

wyrażona przez Wykonawcę formie pisemnej nie rodzi dodatkowych kosztów finansowych dla 

Zamawiającego. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany treści umowy wymagającej formy 

pisemnej.  
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty rat leasingowych i zakończenia umowy, 

bez żadnych dodatkowych opłat. O skorzystaniu z prawa, o którym w zdaniu poprzednim, 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie. Wykonawca wylicza kwotę pozostałych do zapłaty 

rat leasingowych, pomniejszonych w drodze dyskontowania oraz wskazuje tę kwotę 

Zamawiającemu na wystawionej fakturze. Wcześniejsza spłata rat leasingowych wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Pierwsza rata leasingowa płatna będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazaniu przedmiotu leasingu 

Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru oraz otrzymaniu faktury. 

9. Podstawą zapłaty kolejnych rat leasingowych będą faktury wstawione ostatniego roboczego dnia 

miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający dokonał 

zapłaty pierwszej raty, płatne przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

10. Faktury należy dostarczyć na adres e-mail Zamawiającego: slab-tor@piorin.gov.pl. Za każdym 

razem muszą być wystawione osobne faktury dla każdego oddziału. 

11. Wartość umowy wymieniona w ust. 1 jest wartością zawierającą wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy. 

12. Płatnikiem wszystkich faktur wystawionych przez Wykonawcę jest Główny Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa. 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w związku 

z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

14. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

15. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy. 

16. Na fakturze obligatoryjnie zostanie umieszczony numer umowy i numer fabryczny sprzętu. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

§6 

Warunki wykupu przedmiotu leasingu – wykonanie prawa opcji 

1. W ramach opcji Zamawiajacy ma prawo nabyć przedmiot leasingu. Opłata za wykup zostanie 

uiszczona po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej na podstawie informacji 

wskazanej w fakturze. Zamawiajacy po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, 

opiewająca na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności 

leasingowego dobra. 

2. Warunkiem nabycia przedmiotu leasingu jest zrealizowanie przez Strony postanoweń niniejszej 

umowy, a w szczególności wykonanie przez Zamawiającego wszystkich zobowiazań finansowych 

wobec Wykonawcy. 

mailto:slab-tor@piorin.gov.pl
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3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na zamawiającego własność przedmiotu leasingu za cenę 

wykupu stanowiącą 1% wartości netto przedmiotu leasingu powiększoną o aktualna stawkę 

podatku VAT. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zaplaty należności w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

§7 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiajacy zobowiązuje się do: 

1) korzystania z przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z jego właściwościami i przeznaczeniem, 

2) utrzymania przedmiotu zamówienia w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienia warunków 

jego eksploatacji zgodnych z zaleceniami producenta, 

3) ponoszenia przez cały okres umowy kosztów materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów 

zużywalnych lub jednorazowego użytku, 

4) przestrzegania terminów serwisu wynikających z warunków gwarancji, 

5) informowania Wykonawcy o ujawnionych w przedmiocie zamówienia wadach, 

6) nie oddawania przedmiotu zamówienia osobom trzecim do użytkowania, z wyłączeniem sieci 

laboratoriów GIORiN. 

§8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wartościach: 

1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, 

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od 

upływu terminu, 

c) za nie usuniecie wad stwierdzonych w czasie obioru w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, o którym 

mowa jest w §2 ust. 9 i 12. Kara umowana może być naliczana do czasu zlecenia 

zastępczego wykonania przy zachowaniu należytej ataranności, 

d) za niewykonanie naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu niewkonania naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa jest w §3 ust. 6. 

Kara umowana może być naliczana do czasu zlecenia zastępczego wykonania przy 

zachowaniu należytej staranności, 
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e) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w okresie gwarancji  

w terminie określonym w §3 ust. 6  w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy brutto, 

o której mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

f) w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania dotyczącego wymiany urządzenia na 

nowe po wystąpieniu trzeciej awarii, o którym mowa w § 3ust. 9, w  wysokości 10% 

całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa §5 ust. 1, 

g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 20% całkowitej 

wartości umowy brutto, o której mowa w §5 ust. 1 umowy, 

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1. 

2. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem 

zapłaty. 

4. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni w razie rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień umowy i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w pisemnym 

wezwaniu do zaprzestania naruszeń, w szczególności: 

1) co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie, elektronicznie w zakresie 

realizacji umowy, przede wszystkim co do poprawności, terminowości dostaw, jakości 

dostarczonego towaru; 

2) co najmniej trzykrotnego uchylenia się przez Wykonawcę od uzupełnienia dostawy  

w przypadku stwierdzenia niezgodności oraz uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 

ust. 12;  

3) co najmniej trzykrotnego uchylenia się przez Wykonawcę od usunięcia awarii, usterki lub 

wady w okresie gwarancji oraz uchybienia terminowi, o którym mowa w §3 ust. 6. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych w 

całości lub części niewykonanej, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe 

wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych w 

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy. 

4. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z 

powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1, Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów oraz jest zobowiązany do uiszczenia kary 

umownej. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

8. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane dostawy.  

§10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści umowy oraz zmian będących następstwem 

działania organów administracji, w szczególności zmiany wysokości podatku od towarów i usług.  

2. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym 

ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy: 

1) zostanie zmieniona nazwa i/lub model sprzętu objętego umową, w przypadku gdy, nastąpi 

zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia sprzętu wskazanego w ofercie 

nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 

2) zostanie zmieniony - wydłużony termin realizacji dostawy z uwagi na: 

a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania umowy, 

b) zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy, 

c) okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej takie jak: zagrożenie epidemiologiczne, 

zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego 

transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach lub inne przyczyny zewnętrzne, 

skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy,  

3) zostanie zmieniony sprzęt objęty umową – zastąpiony innym, posiadającym parametry nie 

gorsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w związku z wycofaniem z 

produkcji lub zawieszeniem w produkcji danego modelu lub brakiem dostępności 

zaoferowanego urządzenia na rynku lub zerwaniem łańcucha dostaw w związku ze stanem 

epidemii COVID-19. Cena urządzenia zamiennego nie może przekraczać ceny towaru 

zamienianego, 
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4) zostanie zmieniony Podwykonawca lub nastąpi rezygnacja z Podwykonawcy - przy pomocy 

którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

5) zostanie zmieniony sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmianę 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma na to wpływ, 

6) zostanie zmieniona strona w umowie wynikająca ze zmian organizacyjnych niezależnych od 

Zamawiającego np. poprzez podział lub połączenie Zamawiającego, 

7) zostanie zmieniona nazwa lub adres Wykonawcy lub Zamawiającego, 

8) zostanie wprowadzona zmiana, wynikająca z błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy, 

9) zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) wynagrodzenie należne Wykonawcy, w 

sytuacji gdy, nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej 

stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć, 

10) zostanie zmieniona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracęlub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, bądź też zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie pisemnego wniosku, przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie 

celowości tych zmian. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę lub nie - bez podawania uzasadnienia odmowy. 

§11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących Podwykonawców: 

1) __________________________________________ (nazwa/firma Podwykonawcy, adres, dane 

kontaktowe, osoby do kontaktów z Podwykonawcą). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców jak za własne działania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych 

dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym 

zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy. 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
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2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych, których ujawnienie przez Zamawiającego może 

być konieczne dla prawidłowego wykonania czynności związanych z niniejszą Umową, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, oraz 

zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami. Obowiązek 

zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności wszelkie informacje, dane, materiały uzyskane  

w związku z zawarciem umowy. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z  

nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowy 

2) Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

 

Formularz asortymentowy 

 

(zostanie wstawiony załącznik otrzymany z ofertą) 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
Załącznik nr 2 do SWZ - 

FORMULARZ ASORTYMENTOWY 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowy, w zakresie części na którą składa ofertę. W 

przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, poprzez wpisanie w 

kolumnie 5 nazwy oferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.  

Część 1 Aparat do homogenizacji próbek 

 

Lp

. 
Nazwa Specyfikacja 

Ilość       

(jednostka) 

1 2 3 4 

1 Aparat do 

homogenizacji 

próbek - Ekstraktor 

Geno/Grinder 2010 

1. SPEX Sample Prep. nr kat. 2010-230 

2. Urządzenie wykorzystuje ruch platformy  

w płaszczyźnie pionowej 

3. Możliwość umieszczenia naczyń o różnych objętościach, w tym: 

16 x 50ml 

24 x 15ml 

48 x 2ml 

4 x płytka 96-stanowiskowa 

4. Wbudowany panel sterowania 

5. Odczyt czasu (min: sec) i prędkości ruchu platformy 

6. Możliwość utworzenia do 500 metod 

7. Na jednym ekranie widocznych jest 20 metod.  

8. Możliwość edycji i usuwania zapamiętanych programów 

9. Zapisywanie i przechowywanie w pamięci urządzenia historii wykonywanych operacji (w tym: daty, godziny, 

nazwy użytkownika) 

10. Cyfrowy wyświetlacz umożliwiający odczyt czasu (min: sec) i prędkości ruchu platformy 

11. Możliwość zmiany prędkości w zakresie: 500-1750 uderzeń/minutę 

12. Ustawienie czasu w krokach co 5s, maksymalnie 20 minut 

2 szt. 
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13. Uniwersalny uchwyt umożliwiający umieszczenie naczyń o różnych wysokościach (w zestawie z 

urządzeniem) 

14. Pokrywa chroniąca Użytkownika przed przypadkowym rozlaniem ekstrahowanej próbki.  

15. Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia gdy pokrywa jest otwarta.  

16. Blokada bezpieczeństwa oraz cylinder pneumatyczny zapewniające bezpieczne używanie urządzenia 

17. Możliwość obserwacji próbki przez okienko znajdujące się w przykrywie 

18. Niewielkie wymiary (52 x 36 x 64 cm) 

19. Wychylenie platformy: max 3,2 cm  

20. Maksymalne obciążenie platformy: 0,9 kg  

21. Ciężar: 48 kg 

22. Możliwość rozbudowy o stacje kriogeniczną wraz ze stalowymi statywami.  

23. Możliwość rozbudowy o statywy pozwalające na umieszczenie naczyń  

o różnych objętościach np.: 16 x 50 ml, 24 x 15 ml, 6x 75 ml.  

24. Typowe próbki i aplikacje: 

Materiał roślinny tj. nasiona, łodygi, korzenie, liście, owoce, warzywa 

Tkanki zwierzęce 

Izolacja kwasów nukleinowych (DNA/RNA), białek, enzymów, bakterii i drożdży 

Ekstrakcja pozostałości pestycydów  

w metodzie QuEChERS 

Ekstrakcja oleju z ryb i owoców morza 

25. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim  

2 

Dyspenser do 

umieszczania kulek 

w statywie  

SPEX Sample Prep. nr kat. 2100 2 szt. 

 

Uwagi:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, ponieważ w licznych dokumentach normatywnych, standardach 

międzynarodowych zatwierdzonych do stosowania w Laboratoriach GIORiN Ekstraktor Geno/Grinder 2010 jest rekomendowany i stosowany do 

walidowanych technik badawczych. Ponadto Ekstraktor Geno/Grinder 2010 umożliwia homogenizację sześciu płytek typu DW na raz, co jest głównym 

priorytetem dla badań wirusologicznych. 
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Gwarancja minimum 12 miesięcy. 

Realizacja dostaw w ciągu 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

 

 
 Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ. 
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Część 2 Stacja pipetująca 

 

Lp

. 
Nazwa Specyfikacja 

Ilość       

(jednostka) 

1 2 3 4 

1 Stacja pipetująca – 

Eppendorf 

epMotion® 5070 

MultiCon PCR 

Solution 

 

  

 

1. Automatyczna stacja pipetująca posiadająca 4 pozycje ANSI/SBS obszaru roboczego  

i pozycje wirtualne pozwalające na zaprogramowanie dodatkowych etapów pracy robota.  

2. Automatyczna stacja pipetująca służąca do pipetowania w zakresie 0,2 ul do 1 ml  

(w zależności od użytej głowicy). 

3. Sterowanie stacji za pomocą dotykowego komputera (min. 15 cali) wyposażonego  

w minimum 4 porty USB pozwalające na podłączenie myszki, klawiatury oraz pamięci USB umożliwiający 

transfer danych. 

4. Stacja wyposażona w czujnik optyczny pozwalający na bezkontaktowe rozpoznawanie:  

- Rodzaju i pozycji akcesoriów 

- Liczby i położenia końcówek w statywie 

- Poziomu napełnienia naczyń 

5. Oprogramowanie umożliwiające samodzielne pisanie protokołów oraz optymalizację procedur. Możliwość 

dodawania przez użytkowników dodatkowych plików dostosowujących urządzenie do pracy z typami 

probówek oraz akcesoriów używanymi podczas procedur. 

6. Stacja pipetująca automatycznie wykrywa oraz zmienia do 2 głowic pipetujących użytych w jednym 

protokole. 

7. Pipetowanie na stacji odbywa się w oparciu o system poduszki powietrznej. 

8. Standardowe ustawienia programów pozwalające na bezkontaminacyjne pipetowanie cieczy – system 

pipetuje z góry  

w formie swobodnego zrzutu. 

9. Stacja pipetująca zabezpieczona pełną zabudową, pokrywy: lewa, prawa, tylna  

i górna, otwierana pokrywa przednia, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy użytkowników oraz 

chroni stację roboczą przed kurzem i zanieczyszczeniem z zewnątrz. 

10. Dokładność ruchu ramienia pipetującego nie gorsza niż +/- 0,3 mm. 

11. Stacja wyposażona w wysoko precyzyjne przyrządy do pipetowania nadające się do sterylizacji w 

autoklawie przy 121oC, 100 kPa, 20 min. Narzędzia pipetujące muszą posiadać certyfikaty dokładności 

wyników pomiarowych oparte o normę ISO EN 8655 oraz muszą posiadać możliwość rekalibracji. 

12. W zestawie ze stacją głowice pipetujące oraz akcesoria i adaptery o następującej charakterystyce: 

2 szt. 
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- Adapter magnetyczny wyposażony w 96 osobnych magnesów pierścieniowych, umożliwiający separację 

magnetyczną w płytkach 96 dołkowych typu PCR, Deepwell lub standardowych, w objętości cieczy >10μL 

- Jeden 7 pozycyjny statyw do zbiorników na odczynniki  

- 1 adapter do pracy z końcówkami na tackach 

- 1 adapter na 96 dołkową płytkę PCR lub na 96 probówek PCR 0,2 ml  

- 1 adapter na 384 dołkową płytkę PCR 

- 1 adapter mieszczący jednocześnie: 48 probówek PCR 0,2 mL, 12 probówek 1,5/2,0 mL i  1 probówkę 5,0 mL 

- Pudełko na odpady z metalową obręczą do przytrzymania worka na odpady 

- Jednokanałowa głowica pipetująca  

o zakresie objętości 1–50 μL 

Błąd pipetowania dla 5 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 5,0%; błąd przypadkowy nie większy niż  +/-

3,0% 

Błąd pipetowania dla 50 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 1%, błąd przypadkowy nie większy niż  +/-

0,4% 

- Ośmiokanałowa głowica pipetująca  

w zakresie objętości 1–50 μL 

Błąd pipetowania dla 5 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 5,0%; błąd przypadkowy nie większy niż  +/-

5,0% 

Błąd pipetowania dla 50 μl: błąd systematyczny nie większy niż +/- 1,2%, błąd przypadkowy nie większy niż  +/-

0,6% 

13. Wymiary urządzenia nie większe niż: 65 cm szerokość x 48 cm głębokość x 63 cm wysokość, +/- 10%. 

14. Waga urządzenia bez akcesoriów do 50 kg. 

15. Pobór mocy: max 150W.  

16. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. 

17. Instalacja i kwalifikacja wykonywana przez serwis producenta stacji. 

18. Szkolenie z obsługi stacji pipetującej oraz tworzenia protokołów. 

19. Dostępna pomoc aplikacyjna.  

20. Czas reakcji serwisowej do 72 godzin. 

Uwagi:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ponieważ właściwości wymienionej stacji pipetującej oraz jej komponentów 

spełniają wymagania techniczne wymagane w procesie badawczym stosowanym w  Laboratoriach GIORiN, w warunkach badań masowych. 

Gwarancja minimum 12 miesięcy. 
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Realizacja dostaw do 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

 

 
 Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ. 
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Część 3 Aparat do automatycznej izolacji 

 

Lp

. 
Nazwa Specyfikacja 

Ilość       

(jednostka) 

1 2 3 4 

1 KingFisher Flex 

Purification System, 

KingFisher with 96 

Deep-well Head 

1. System pozwalający na prace  z różnymi typami próbek, w tym z krwią, wymazami, szpikiem, medium 

pohodowlanym itp  

2. System umożliwiający immunoprecypitacje i oczyszczanie białek, przy użyciu różnorodnych ligandów 

takich jak: Ni-NTA, Glutation, streptawidyna, anty-Flag, immobilizowanych do kulek magnetycznych. 

3. Producent posiada w ofercie  dostępne odczynniki  i kity kompatybilne z systemem, aplikacjami i 

zoptymalizowane do protokołów dostarczanych przez producenta. 

4. System kompatybilny z dostępnymi na rynku odczynnikami stosowanymi w protokołach, w tym możliwość 

użycia złóż magnetycznych innych producentów. 

5. System posiada możliwości łatwego skalowania w górę lub w dół przy użyciu dostępnych protokołów i 

dostępnych akcesoriów. 

6. System pozwala na pracę z objętościami od 20 µL do 5 mL, w zależności od głowicy i użytych płytek (96 

dołków Well plate: 20-1000 µL, 24 dołki Well plate: 200 -5000 µL). 

7. System jest wyposażony magnetyczną głowicę do pobierania materiału w układzie 96 dołkowym typu 

Deep-well. Aparat posiada możliwość zastosowania innego wariantu głowicy, minimum 4 różnych głowic, w 

tym 24 dołkowych typu „deep well”. 

8. Zautomatyzowany system umożliwia  pracę z płytkami w formacie 96 dołkowym, w tym z płytkami typu 

„deep well” w formacie 96 dołkowym. 

9. Głowice pozwalają na pobieranie materiału z płytek o odpowiednim formacie  i pozwalają na  przenoszenie 

materiału do kolejnych płytek celem płukania i elucji wyselekcjonowanych klonów. 

10. System pozwala  na analizy do 96 różnych  próbek jednocześnie, przy czym przeciętny protokół nie trwa 

dłużej nić 60 min, pozwalając na wydajność 10 przebiegów / dzień. 

11. System posiada skuteczność pobierania cząsteczek > 95 % przy użyciu płytki 96 dołkowej, neutralnego 

buforu, mierzonych  podczas 3 przebiegów w temperaturze pokojowej. 

12. Wielkość magnetycznych cząsteczek używanych w protokołach   > 1 µM. 

13. System posiada blok grzewczy w zakresie +5°C powyżej temperatury otoczenia do +115 °C , przy czym 

dokładność bloku mieści się w granicach ±1 °C do +80 °C i ±2 °C do +115 °C. 

14. Oprogramowanie pozwala na wybór opcji płytki, zmiany objętości pobieranej próbki i wykorzystania  

łatwo adaptowalnych protokołów. 

2 szt. 



Nr zamówienia: 2021/54 

Strona 44 z 52 

15. Oprogramowanie pozwalające na  monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym, z rozkładem 

przestrzennym płytek i kalkulacją zużycia buforów. 

16. Zautomatyzowany system pozwalający na kontrolę i sterowanie z  poziomu oprogramowania z 

możliwością integracji z komputerem PC czy laptopem. 

17. Dedykowane oprogramowanie, umożliwiające dostęp większej ilości użytkowników. 

18. Waga do 30 kg , wymiary do 70 mm (szerokość) x 60 mm (głębokość). 

Uwagi: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ponieważ w licznych dokumentach normatywnych, standardach 

międzynarodowych zatwierdzonych do stosowania w Laboratoriach GIORiN automatyczny system izolacji King Fisher jest rekomendowany i stosowany do 

walidowanych technik badawczych.  

Do zakupionego wyrobu wymagany jest autoryzowany serwis potwierdzony certyfikatem producenta, wyrób musi posiadać znak CE oraz termin gwarancji 

min. 12 miesięcy. 

Realizacja dostaw w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 

 
 Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ. 
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Część 4 Wirówka na płytki typu DeepWell 

 

Lp

. 
Nazwa Specyfikacja 

Ilość       

(jednostka) 

W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy 

podać nazwę oferowanego produktu 

1 2 3 4 5 

1 Wirówka MPW 380R 1. MPW 380R lub równoważny 

2. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem 

3.. Komora wirowania odporna na korozję 

4. Komora wirowania zapewnia bezpieczeństwo 

podczas awarii rotora 

5. Urządzenie fabrycznie nowe 

6. Automatyczne przeliczanie RPM na RCF 

7. Programowanie prędkości z możliwością 

blokowania wybranych funkcji menu 

8. Rozpoznawanie rotora i kontrola jego 

niewyważenia 

9. Silnik nie wymagający konserwacji- indukcyjny 

10. Zabezpieczenie przed otwarciem komory 

podczas wirowania 

11. Możliwość zapisu min. 60 programów 

użytkownika 

12. Możliwość automatycznego otwierania 

pokrywy po wykonaniu wirowania 

13. Regulacja temperatury chłodzenia min. Od -12 

do +30 st. C 

14. Możliwość wstępnego chłodzenia oraz 

utrzymywanie temperatury po skończonym 

wirowaniu 

15. Wyświetlacz LCD- wygaszanie ekranu po 

okresie bezczynności 

16. Min. po 8 charakterystyk rozpędzania i 

hamowania 

17. Zamek domykający pokrywę 

18. Pojemność całkowita do 3000 ml 

2 szt. 
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19. Maksymalne przyspieszenie wirówki nie 

mniejsze niż 30000 x g 

20. Waga nie większa niż 115 kg 

2 Wirnik horyzontalny 

na płytki typu Deep 

Well 

1. MPW nr kat. 12926 lub równoważny 

2. Wirnik horyzontalny, metalowym kompletny, 

umożliwiający wirowanie czterech płytek typu 

DeepWell 

3. Możliwość wirowania ze względną siłą 

odśrodkową >= 5000 x g 

4. Pojemnik z pokrywką PC 

5. Kompatybilny z wirówką z punktu 1. 

2 szt. 

 

Uwagi: 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą równoważne pod względem 

wymienionych parametrów. Do zakupionego wyrobu wymagany jest autoryzowany serwis potwierdzony certyfikatem producenta, wyrób musi posiadać 

znak CE oraz termin gwarancji min. 12 miesięcy. 

Realizacja dostaw w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 
 Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ. 
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Załącznik nr 3 do SWZ - 
Formularz oferty 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej 

ul. Powsińska 69/71  

02-903 Warszawa 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w 

ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu na potrzeby Centralnego Laboratorium 

Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennctwa – post. nr 2021/75 

ja / my niżej podpisani: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: ____________________________________________________________ 

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo) 

NIP: ____________________________________________________, REGON: ___________________________________________ 

Odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG 

(dostępny za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod poniższymi adresami internetowymi: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania 

nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: 

________________________________________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 
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3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

4. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

5. OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. OŚWIADCZAMY, że wykonamy dostawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiajacego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

7. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Formularzu asortymentowo – 

cenowym - załącznik nr 2 do SWZ, za CENĘ OFERTOWĄ: 

a) w zakresie części 1 za cenę _____________________ zł brutto, w tym: 

 wpłata własna – 10% wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz 

podatek VAT w stawce _____%, co daje kwotę brutto __________________ zł, 

 36 rat leasingowych netto – ___________________ zł oraz podatek VAT w stawce ________%, co 

daje kwotę brutto ___________________ zł, 

 kwota wykupu – 1 % wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz podatek 

VAT w stawce _______%, co daje kwotę brutto _____________________ zł. 

b) w zakresie części 2 za cenę _____________________ zł brutto, w tym: 

 wpłata własna – 10% wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz 

podatek VAT w stawce _____%, co daje kwotę brutto __________________ zł, 

 36 rat leasingowych netto – ___________________ zł oraz podatek VAT w stawce ________%, co 

daje kwotę brutto ___________________ zł, 

 kwota wykupu – 1 % wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz podatek 

VAT w stawce _______%, co daje kwotę brutto _____________________ zł. 

c) w zakresie części 3 za cenę _____________________ zł brutto, w tym: 

 wpłata własna – 10% wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz 

podatek VAT w stawce _____%, co daje kwotę brutto __________________ zł, 

 36 rat leasingowych netto – ___________________ zł oraz podatek VAT w stawce ________%, co 

daje kwotę brutto ___________________ zł, 

 kwota wykupu – 1 % wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz podatek 

VAT w stawce _______%, co daje kwotę brutto _____________________ zł. 

d) w zakresie części 4 za cenę _____________________ zł brutto, w tym: 

 wpłata własna – 10% wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz 

podatek VAT w stawce _____%, co daje kwotę brutto __________________ zł, 
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 36 rat leasingowych netto – ___________________ zł oraz podatek VAT w stawce ________%, co 

daje kwotę brutto ___________________ zł, 

 kwota wykupu – 1 % wartości netto przedmiotu leasingu – __________________ zł oraz podatek 

VAT w stawce _______%, co daje kwotę brutto _____________________ zł. 

Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. 

8. OFERUJEMY okres gwarancji na dostarczany sprzet laboratotyjny: 

 w zakresie części 1 ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy) 

 w zakresie części 2 ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy) 

 w zakresie części 3 ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy) 

 w zakresie części 4 ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy) 

Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. 

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku wskazania okresu 

gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp . 

Oferowany okres gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku wskazania okresu gwarancji w innej jednostce 

czasu (np. dni, godziny), Zamawiający przy wyliczaniu punktów dla kryterium „Gwarancja” przyjmie, iż Wykonawca 

oferuje minimalny okres gwarancji (12 miesięcy) i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

W przypadku nie wskazania w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że  Wykonawca oferuje minimalny 

okres gwarancji (12 miesięcy)  i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu 

gwarancji np. 18 i pół miesiąca, podana liczba zostanie zaokrąglona przez Zamawiającego w dół do pełnych miesięcy 

(np. 18,5  będzie to 18 miesięcy). 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych 

postanowieniach umowy. 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*  

* niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

_____________________________________________________________________________________ 

 (opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie:  

_____________________________________________________________________________________ 

 (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane) 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
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Imię i nazwisko:  

____________________________________________________________________ 

Adres:   ____________________________________________________________________ 

Telefon:     ________________________________ 

Adres e-mail:           ___________________________________________________________________ 

13. ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

3) ________________________________ 

4) ________________________________ 

5) ________________________________ 

 

_______________________________ 

                                                                                                                                       elektroniczny podpis  osoby/ osób  

      uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy 

 

 

 Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję 

„zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający 

dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ. 
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Załącznik nr 4 do SWZ - 
Oświadczenie Wykonawcy 

 

Wykonawca: 

…………………………………………
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku formularza Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu 

operacyjnego z prawem opcji wykupu na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennctwa – post. nr 2021/75 

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 
 

 

 

_______________________________ 
                                                                                                                                       elektroniczny podpis  osoby/ osób  

      uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy 

 

        

 
 Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję 

„zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający 

dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ. 
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Załącznik nr 5 do SWZ - 
Grupa kapitałowa 

Wykonawca: 

_____________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

_____________________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa specjalistycznego 

sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu na potrzeby 

Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennctwa – post. nr 

2021/75 

 

Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia. z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę/ofertę częściową:  

 

TAK   / NIE  * 

* niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku odpowiedzi przeczącej: 

Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

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

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie 

oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________ 

                                                                                                                                       elektroniczny podpis  osoby/ osób  

      uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy 

 
 Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję 

„zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający 

dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ. 
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