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Rozdział I – INSTRUKCJA 

art. 1. 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  

 NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez: dr Jarosława 
Choińskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora UW,  zaprasza do 
ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
na dostawę systemów tarczowych do produkcji 11C i 15O dla Laboratorium 
Krótkożyciowych Radiofarmaceutyków PET, zlokalizowanym w budynku 
Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. 
Pasteura 5a w Warszawie. 

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

 

art. 2. 
INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1. 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, zwana dalej Ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej 
Ustawy. 

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

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i 
Technologii (CePT)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia 
wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. 

  

§ 2. 

Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

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



 

 

 

 

3 

Przetarg nieograniczony  001/002/2011 

     Symbole aparatury CePT:  UW/04/SLCJ/01 

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

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

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

 Wykonawca określi, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy 
pomocy podwykonawców. 

 

art. 3. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

CZĘŚĆ I 

CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu tarczowego do 
produkcji 11C, dla Laboratorium Krótkożyciowych Radiofarmaceutyków PET, 
zlokalizowanego w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów 
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5a w Warszawie. 

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

3. Wymagania szczegółowe: Parametry techniczno-jakościowe systemu tarczowego do 
produkcji 11C, wymagane przez Zamawiającego:  

- Kompletny system tarczowy, pasujący do portów wejściowych cyklotronu 
PETtrace 8 system firmy General Electric, 

- System tarczowy wyposażony w zawory gazowe oraz zawory wody chłodniczej, 

- System tarczowy wyposażony w automatyczny system napełniania i opróżniania 
tarczy, 



 

 

 

 

4 

Przetarg nieograniczony  001/002/2011 

     Symbole aparatury CePT:  UW/04/SLCJ/01 

- System tarczowy dostosowany do pracy w nadciśnieniu gazu tarczowego 
wyższym niż 6 bar, 

-  System tarczowy wyposażony w system pomiaru, kontroli i rejestracji ciśnienia 
w tarczy,  

- Dopuszczalny, maksymalny prąd wiązki na tarczy nie mniejszy niż 40 
mikroamperów  

- Uzyskiwana aktywność 11C po 30 min. naświetlania wiązką protonów wyższa 
niż 70 GBq. 

Inne wymagania: 

-  certyfikat CE oraz ISO 9001 lub równoważne o ile ma zastosowanie, 

-  podręcznik użytkowania w formie drukowanej w języku polskim lub angielskim. 

 

Oferty w języku polskim muszą zawierać charakterystykę techniczną i dane techniczne 
urządzenia. Od Oferenta oczekuje się ponadto przedstawienia w formie podpisanej tabeli, że 
parametry techniczno-jakościowe (pkt 3), wymagane przez Zamawiającego są spełnione. Po 
zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia, dostawca musi wykazać, że system spełnia 
deklarowane warunki kwalifikacji, co będzie jednym z elementów uznania poprawności 
instalacji i działania urządzenia. 

 

4. Sprzęt musi spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową 
drogą telefoniczną i internetową za pośrednictwem krajowego przedstawiciela firmy. 
Czas reakcji serwisu do 24 godzin od poniedziałku do piątku liczony od czasu 
powiadomienia serwisu.  

6. Czas usunięcia awarii do 120 godzin liczony od czasu powiadomienia serwisu.  

7. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może być składana na obie 
części lub tylko na jedną z nich. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania 
zamówienia (oferta wariantowa). 
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CZĘŚĆ II 

CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu tarczowego do 
produkcji 15O, dla Laboratorium Krótkożyciowych Radiofarmaceutyków PET, 
zlokalizowanego w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów 
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5a w Warszawie. 

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

3. Wymagania szczegółowe: Parametry techniczno-jakościowe tarczy systemu tarczowego 
do produkcji 15O, wymagane przez Zamawiającego:  

- Kompletny system tarczowy, pasujący do portów wejściowych cyklotronu 
PETtrace 8 system firmy General Electric, 

- System tarczowy wyposażony w zawory gazowe oraz zawory wody chłodniczej, 

- System tarczowy wyposażony w automatyczny system napełniania i opróżniania 
tarczy, 

- System tarczowy dostosowany do pracy w nadciśnieniu gazu tarczowego 
wyższym niż 6 bar, 

-  System tarczowy wyposażony w system pomiaru, kontroli i rejestracji ciśnienia w 
tarczy,  

- Dopuszczalny maksymalny prąd wiązki nie mniejszy niż 40 mikroamperów,  

- Uzyskiwana aktywność 15O po 6 min. naświetlania wiązką deuteronów wyższa 
niż 40 GBq. 

Inne wymagania: 

-  certyfikat CE oraz ISO 9001 lub równoważne o ile ma zastosowanie, 

-  podręcznik użytkowania w formie drukowanej w języku polskim lub angielskim. 

 

Oferty w języku polskim muszą zawierać charakterystykę techniczną i dane techniczne 
urządzenia. Od Oferenta oczekuje się ponadto przedstawienia w formie podpisanej tabeli, że 
parametry techniczno-jakościowe (pkt 3), wymagane przez Zamawiającego są spełnione. Po 
zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia, dostawca musi wykazać, że system spełnia 
deklarowane warunki kwalifikacji, co będzie jednym z elementów uznania poprawności 
instalacji i działania urządzenia. 
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4. Sprzęt musi spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową 
drogą telefoniczną i internetową za pośrednictwem krajowego przedstawiciela firmy. 
Czas reakcji serwisu do 24 godzin od poniedziałku do piątku liczony od czasu 
powiadomienia serwisu.  

6. Czas usunięcia awarii do 120 godzin liczony od czasu powiadomienia serwisu.  

7. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może być składana na obie 
części lub tylko na jedną z nich. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania 
zamówienia (oferta wariantowa). 

 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: nie dłużej niż 4 miesiące od daty 
podpisania umowy.  

2. Wykonawcy nie mogą zaproponować w ofertach dłuższego terminu (okresu) realizacji 
zamówienia, niż przedstawiono wyżej. 

 

§ 3. 

Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach: 

  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji lub gwarancji producenta na 
oferowane urządzenia na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i 
fizycznych przedmiotu zamówienia, w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia. 

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

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

5.  Wykonawca może zaoferować gwarancję na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
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                                                                § 4. 

Warunki płatności 
1. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej po podpisaniu 

przez obydwie strony protokołu odbioru. Po dostarczeniu sprzętu zostanie podpisany 

protokół dostawy. Po uruchomieniu i sprawdzeniu sprzętu (W terminie do 7 dni 

roboczych)  zostanie podpisany protokół odbioru sprzętu. Podpisany protokół odbioru 

zostanie dołączony do faktury. 

2.  Zamawiający oświadcza, że środki na sfinansowanie zamówienia pochodzą z projektu 

„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program 

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 

2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Na 

podstawie Art 4 ust 3 lit c Ustawy „O terminach zapłaty w transakcjach handlowych” 

(Dz. U. 2003 Nr 139 poz. 1323 z późniejszymi zmianami), w/w ustawy nie stosuje się. 

 

§ 5. 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.  

 

art. 4. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OŚWIADCZENIA,  

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW ORAZ 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

§ 1. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 
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2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków 
szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie – ust. 3 nastąpi na podstawie 
przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 2 
niniejszego artykułu. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki 
dotyczące: 

3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 

3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3.2.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, wykonał a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. 

Część I i II łącznie:   
Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia należy rozumieć przynajmniej 2 dostawy systemów 
tarczowych do produkcji izotopów gazowych (nie mniejszych niż 100 000 - 
PLN brutto-każda z nich). 

 

3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    
wykonania zamówienia, 

3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 3.4.1 Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. 

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi 
na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie 
TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 

5. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 
niniejszego paragrafu oświadczeniami i dokumentami określonymi w § 2. 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1 Ustawy 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od 
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1.1 niniejszego artykułu. 

8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, z 
przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

§ 2. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia oraz innych oświadczeń lub dokumentów 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia w 
niniejszym postępowaniu, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą - 
zgodnym z załączonym do SIWZ Formularzem oferty (opracowanym przez 
zamawiającego) - następujące oświadczenia i dokumenty, wypełnione i podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z odpowiednimi zapisami 
niniejszej SIWZ: 

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 Formularz Nr 1 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Do Formularza Nr 1 wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

1.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 

1.1.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

1.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

1.1.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 punkty 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

1.1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy – PODMIOTY ZBIOROWE, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

1.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania oraz potwierdzenia, że posiada on wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
dostawy aparatury i urządzeń dla medycyny nuklearnej wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty: 

 

1.2.1. Formularz Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 

1.2.2 Formularz Nr 3 - oświadczenie - wykaz dostaw wraz z załącznikami. 

 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych 
również wykonywanych co najmniej 3 dostaw w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

1.3. W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 
finansowej wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty  (w załączniku do 
Formularza nr 2): 

1.3.1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 500 000,00 PLN. 

2. Ponadto wykonawca złoży:  

2.1. Dowód wniesienia wadium. 
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2.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz 
do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); 

 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne, należy składać podpisy w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne)  lub mieć postać 
aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin 
ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i 
zapis, z którego wynika, że obejmuje niniejsze postępowanie. 

2.3. Formularz Nr 4 - informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom (wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami 
własnymi nie dołącza do oferty niniejszego formularza). 

3. W celu wykazania, że oferowana dostawa odpowiada warunkom określonym w SIWZ 
wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

3.1. Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 

3.2. Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu. 

4. Wymaga się dołączenia do oferty : 

4.1. Formularza nr 5 – dotyczy części I 

4.2. Formularza nr 6 – dotyczy części II 

 

5. Zaleca się o dołączenie do ofert niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

5.1. Zaakceptowany (podpisany) wstępnie przez osoby/osobę uprawnione/ną do 
reprezentowania wykonawcy wzór umowy.  

5.2. Formularz Nr 7 – sporządzone przez wykonawcę szczegółowe zestawienie (spis) 
wszystkich oświadczeń i dokumentów itp. 

6. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w 
niniejszym paragrafie muszą być ważne (aktualne) na dzień składania ofert. 

 

§ 3. 

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dalej zwani „konsorcjum” 

W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 
czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie 
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niniejszego postępowania. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych 
do oferty dokumentów - Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane 
przez uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli wykonawców 
lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej 
lub uchwałę. 

Umowa/uchwała spółki cywilnej, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego 
do reprezentacji, będzie uznana za udzielenie pełnomocnictwa spełniającego wymagania 
art. 23 ustawy w szczególnych przypadkach, np. gdy w umowie jeden ze wspólników 
został umocowany do reprezentowania spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Jeżeli umowa jest zawarta w zwykłej formie pisemnej, nie wystarcza ogólne 
wskazanie, że jeden ze wspólników jest generalnie uprawniony do reprezentowania 
pozostałych wspólników spółki cywilnej. 

 Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 
pełnomocnictwo. 

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

3. Dowód wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dotyczy 
całego konsorcjum. W przypadku wnoszenia wadium lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, konieczne jest wymienienie w ich 
treści wszystkich wykonawców, w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument. 
Wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być również wniesione 
poprzez złożenie oddzielnych dokumentów  przez poszczególnych członków konsorcjum. 
Wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu może 
być wnoszone w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z 
nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów  muszą składać się na 
wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w 
niniejszej SIWZ. 

4. Formularz Nr 1 - podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum; 

 Załączniki do formularza Nr 1 (dokumenty wymienione w § 2 ust. 1.1.) obowiązują 
każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z członków  konsorcjum musi złożyć 
komplet wyżej wymienionych załączników do formularza Nr 1, podpisanych przez 
pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 
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5. Formularz Nr 3 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum; 

 Ilość dostaw wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum, sumuje się dla 
wszystkich członków konsorcjum. Załączniki, w tym referencje, opinie itp. 
poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie 
konsorcjum. 

6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia – poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem 
pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Wymagana kwota ubezpieczenia 
sumuje się dla wszystkich członków konsorcjum. 

7. Formularze Nr 2, 4, 5, 6, 7 oraz dokumenty wymienione w §2 punktach 3.1 i 3.2  
poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie 
konsorcjum. 

8. Pełnomocnictwo wymienione w §2  punkcie 2.2. podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub 
wszyscy członkowie konsorcjum. 

9. Wzór umowy, oraz inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze 
podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum  i 
dotyczą one całego konsorcjum. 

 § 4. 

Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 

1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

2. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 

2.1. Należy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z § 3 pkt. 
1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie 
niniejszego postępowania; 

2.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna 
dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

2.3. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 
każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

2.4. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie 
przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie; 

2.5. Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym; 

2.6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę muszą spełniać wszystkie wymagania 
odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu; 
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2.7. Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla każdego z podmiotów oraz dla 
konsorcjum, zgodnie ze Specyfikacją. 

§ 5. 

Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1.1. ppkt 
1.1.1 do ppkt 1.1.3 oraz ppkt 1.1.5,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego 
organu, 

1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1.1. ppkt 
1.1.4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 oraz ust. 2, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 
niniejszego paragrafu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje 
się odpowiednio. 

5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w atr.24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
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złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 

7. Wykonawca dołącza do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP 
z dnia 17.02.2011 ..........................., dwa tygodnie przed otwarciem ofert. 

§ 6. 

Forma dokumentów 

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

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez wykonawcę.  

 

art. 5. 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

§ 1. 

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych  
warunków zamówienia 

1. Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) Rozdział  I  - Instrukcja, 

2) Rozdział  II  - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami, 

3) Rozdział III  - Wzór umowy, 
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Wykonawcy otrzymują po jednym egzemplarzu Specyfikacji wraz z załącznikiem. Treść 
wszystkich dokumentów należy odczytywać wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i 
zmianami wprowadzonymi na podstawie ustaleń niniejszego paragrafu. 

2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. 

2.1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią Specyfikacji. 

2.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wnioski powinien kierować na piśmie drogą 
elektroniczną, pocztą, faksem lub osobiście na adres zamawiającego podany w art. 5 
§ 3 ust. 3.  

2.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień na wnioski wykonawców, które otrzyma w 
określonej w SIWZ formie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2.4. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłyną po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 2.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 2.2. 

2.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego zostanie przekazana 
wykonawcom, którym zamawiający przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła 
zapytania i zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona 
Specyfikacja.  

3. Modyfikacja treści Specyfikacji. 

3.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na stronie 
internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja. 

3.2. Każda taka modyfikacja będzie stanowić treść Specyfikacji, zgodnie z zapisami 
niniejszego paragrafu.  

3.3. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  ogłoszenie dodatkowych informacji, 
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną. 

3.4. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie - na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej www.icm.edu.pl. 
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4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja. 

5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 

§ 2. 

Forma porozumiewania się 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie, z zastrzeżeniem 
odwołań, których kopię należy przekazywać pisemnie.   

2. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu 
Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00. 

§ 3. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

  1.1W sprawach proceduralnych Pan Ireneusz Mazur 

  Tel: 022 55 46 110 
e-mail; imazur@nov.slcj.uw.edu.pl (z tematem: przetarg nieograniczony  

Nr 001/002/2011) 

ŚLCJ UW ul. Pasteura 5a 02 093 Warszawa pok.110 I piętro 

1.2 W sprawach merytorycznych dr Krzysztof Kilian 

Tel: 0 22 55 46 214 

e-mail: kilian@slcj.uw.edu.pl (z tematem przetarg nieograniczony  

Nr 001/002/2011) 

   

2. Z osobami wymienionymi w ust. 1 można kontaktować się w dni robocze w godzinach 
9.00 - 15.00 telefonicznie lub osobiście w siedzibie zamawiającego określonej w ust. 3 
niniejszego paragrafu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

1. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: 
        Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 

        02-093 Warszawa 

        ul. Pasteura 5a, pokój 110 piętro I 
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       fax: 022 659 27 14 

 

art. 6. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

§ 1. 

Wysokość wadium i formy jego wniesienia 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w 
wysokości:  

  Część I     5 000 zł 

        Część II    5 000 zł 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie 
wniesie wadium. 

3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

3.1. pieniądzu, 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się w y ł ą c z n i e  p r z e l e w e m  na 
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia 
wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. 

 Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem 
art. 10 § 1 ust. 7 niniejszej SIWZ. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: 

 Nr 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr 
rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 

7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, 
jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 

 

§ 2. 
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Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego 
paragrafu. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń określonych w art. 25 Ustawy. 

7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 

7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

 

art. 7. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
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3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  

4.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

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

 

art. 8. 

CENA OFERTY 

§ 1. 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

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

2. Cena przedstawiona przez wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać 
wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zadania, musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę 
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. 

3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają wykonawcę 
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. 

4. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w 
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”. 

7. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w 
formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę)    

 

§ 2. 

Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, 
muszą być wyrażone w złotych polskich. 

 2.  Wszelkie przyszłe rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą 
w złotych polskich. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń 
w innych walutach. 

 

art. 9. 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

§ 1. 

Kryterium wyboru ofert oraz jego waga 

1. Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ - 100 % (waga kryterium) 

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Ilość punktów 
poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej 
zasady: 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

 

Ci = cena najniższa x 100 pkt. 
        cena oferty badanej 

gdzie: 

i  - numer oferty badanej 

Ci  - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej) 

Cena oferty  - cena brutto z formularza oferty. 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie się posługiwała 
następującym wzorem: 
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Woi = Ci x 100 %  

gdzie:   

Woi  - wskaźnik oceny oferty badanej 

Ci  - liczba punktów za kryterium „cena” oferty badanej 

100 %  - waga kryterium ceny. 

 

art. 10 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

§ 1. 

Przygotowanie ofert 

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

 Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są 
nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku 
polskim. 

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

3. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu 
(parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, należy składać 
podpisy zgodnie z zapisem ust. 2, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego 
np. pieczęcie imienne. 

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

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II 
Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji, a w szczególności 
jednoznacznie (TAK/NIE, ew. uwagi i wyjaśnienia) ustosunkować się do wymagań 
szczegółowych, zamieszczonych w pkt.3 dla każdej z części postępowania. 

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

7. W przypadku, gdy wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia 
zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” 
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i  
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ust. 3 niniejszego paragrafu, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. 
pieczęć imienna. 

8. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 4 
niniejszej SIWZ. 

9. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. 

 Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu – parafa 
obligatoryjna. 

11. Wzór umowy winien być podpisany na ostatniej zapisanej stronie przez osoby 
upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i ust. 3 
niniejszego paragrafu, należy również umieścić pieczęć firmową (dołączenie 
zaakceptowanego wzoru umowy do oferty jest zaleceniem). 

12. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem 
ciągłości numeracji. 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami 
muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu w 
sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 
niezależnie od wyniku postępowania. 

15. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).  

16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom 
postępowania,  jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że 
nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

17. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które 
z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania.  

§ 2. 

Zmiana lub wycofanie ofert 

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może złożyć 
ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu 
oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony w art. 11 § 1. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak 
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składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu 
odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być 
opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". 

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności. 

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

 

art. 11. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

§ 1. 

Informacje o sposobie składania ofert 

1. Składanie ofert. 

1.1. Opakowanie ofert. 

 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.  

 Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według 
poniższego wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych 

1.2.1. Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze 
Specyfikacją, należy składać w siedzibie zamawiającego – 

        

         Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 

        02-093 Warszawa 

        ul. Pasteura 5a, pokój 110 piętro I 

Zamawiający: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski 
Pasteura 5 A  

02-093 Warszawa 

OFERTA w przetargu nieograniczonym 
001/002/2011 

„na dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O cz.......” 
                                       Nazwa i adres Wykonawcy 
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Termin składania ofert upływa z dniem  03.03................... 2011 o godz. 11:00 

 

1.2.2. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych,  
za termin złożenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę 
wpłynięcia oferty do siedziby zamawiającego. 

 UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

1.2.3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 
jakim została ona oznakowana. 

2. Oferty złożone po terminie. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art.84 ustawy) 

§ 2. 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.03................2011 r. o godz. 11.30 w siedzibie 
zamawiającego –  

        Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 

        02-093 Warszawa 

        ul. Pasteura 5a, pokój 110 piętro I 

 

2. Do wiadomości obecnych zostaną podane: 

2.1. bezpośrednio przed otwarciem ofert - kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, 

2.2. podczas otwarcia ofert - nazwa (firmy) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz protokół wraz z załącznikami są jawne – zgodnie z 
odpowiednimi zapisami art. 96 Ustawy. 

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

5. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert – ZP-12) przekazuje się 
wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 
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art. 12. 
SPOSÓB OCENY OFERT 

§ 1. 

Zasady korekty omyłek 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 1.3 
niniejszego paragrafu. 

§ 2. 

Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem § 1, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

§ 3. 

Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy. 

2. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

§ 4. 

Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 
określonych w art. 93 ust. 1 i 1a Ustawy: 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
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2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

§ 5. 

Wybór oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryterium wyboru – wskaźnik oceny oferty będzie najwyższy, z 
zastrzeżeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

 

art. 13. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (ceny brutto). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 



 

 

 

 

28 

Przetarg nieograniczony  001/002/2011 

     Symbole aparatury CePT:  UW/04/SLCJ/01 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:  

Nr 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr 

rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 

5. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank 

krajowy lub zagraniczny.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem 

umowy. 

7. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone są we wzorze umowy. 

 

art. 14. 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY 

§ 1. 

Powiadomienie o wynikach postępowania 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

1.4. terminie, określonym zgodnie z atr.94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1.1., również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający 
przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. 
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§ 2. 

Zawarcie umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.(94 art. ustawy.) 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę. (art.94 Ustawy) 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 
Ustawy. 

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

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły 
być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 

5.1 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiany wprowadzone do umowy będą 
polegały na dostosowaniu umowy do obowiązującego stanu prawnego. 

5.2 konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 
umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi realizację projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie pn. 
„Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; 
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek 
naukowych. Zmiany wprowadzone do umowy będą polegały na dostosowaniu 
umowy do obowiązującego stanu prawnego. 

 

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

7. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno wykonawca, jak i 
zamawiający. 

§ 3. 

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

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

 

art. 15. 
ODWOŁANIA  

1. Środki ochrony prawnej określone zostały szczegółowo w dziale VI Ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

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

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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. 

9. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. 

10. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
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wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą. 

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

13. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.  

14. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

15. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one 
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych 
czynności zamawiającego. 

16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ...................2011 r.                                        ZA T W I E R D ZA M  
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ROZDZIAŁ II 
 FORMULARZ OFERTY 

wraz z załączonymi formularzami 
 

 
................................................    ........................... dnia .............. 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 
 

OFERTA  
 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
Nr 001/002/2011 na: „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - Część ...........”  

  

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

.. 

pełna nazwa firmy Wykonawcy 

posiadając/ego/a siedzibę 
 
.......................................................................................................................................................
.. 

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość 
 

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

.. 
województwo        powiat 
 

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

.. 
telefon         telefax 
 

............................................................ . pl.   ...........................@.................. 
Internet: http:/        e-mail 

nr identyfikacyjny NIP 

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

REGON ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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będący płatnikiem podatku VAT, 

po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami 

SIWZ oświadczamy, że oferujemy: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za: 

cenę brutto ŁĄCZNIE (netto + obowiązujący podatek ................................................. 

zł  

słownie: 

.................................................................................................................................., 

w tym 
cena netto (liczbowo) - …………………………………..........................………… 

złotych. 

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

złotych. 

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

3. Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia:…………………………………….. 

Zamówienie wykonamy w terminie określonym w art. 3 § 2 niniejszej SIWZ. 

4. Oferujemy okres gwarancji wynoszący ………………………miesięcy liczony od dnia 
odbioru całości przedmiotu zamówienia.  

5. Czas reakcji serwisu wynosi................................pełnych dni roboczych. 

 Serwis mieści się (podać adres)........................................................................... 

 Serwisant porusza się środkiem transportu:....................................................... 

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

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

8. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym warunkami 
umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy (z załącznikami) – rozdział III 
SIWZ, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki zamawiającego bez zastrzeżeń. 
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Akceptujemy bez zastrzeżeń załączony do SIWZ (rozdział III SIWZ)  wzór umowy (z 
załącznikami) 

 9. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą 
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

10. Udzielimy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami art. 3 § 3. 

11. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu ……. dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i 
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą. 

14. Wadium w kwocie …………,00 zł (słownie: ………………. złotych) zostało uiszczone 
w dniu .................................... w formie 
................................................................................... Dokument wniesienia wadium w 
załączeniu. 

15. Nr konta bankowego (rachunku) wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za 
fakturę oraz nazwa banku: ………………………………………………………………  

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

.. 

16. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: 
16.1. Dowód wniesienia wadium. 
16.2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 
16.3. Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu. 
16.4. Formularz Nr 1 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
16.5. Formularz Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
16.6. Formularz Nr 3 - wykaz wykonanych dostaw. 
16.7. Formularz Nr 4 - informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca   zamierza 
powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy). 
16.8. Formularz Nr 5 
16.9. Formularz Nr 6 
16.8 Zaakceptowany wzór umowy – zalecane. 
16.9. Formularz Nr 7 - spis treści – zalecane. 

 

 

..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data        pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ NR 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 001/002/2011 na: „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - 
Część ...........”   

  

  

  

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODATAW DO WYKLUCZENIA 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam/y, 
że nie podlegamy wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się: 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowe-go; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-lenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

 

 

 

 

..............................          ............................................................... 
miejscowość,  data         pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 



 

 

 

 

37 

Przetarg nieograniczony  001/002/2011 

     Symbole aparatury CePT:  UW/04/SLCJ/01 

Załączniki do formularza Nr 1. 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
Ustawy, 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 punkty 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 9 Ustawy – PODMIOTY ZBIOROWE, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

 

UWAGA: Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty – wg art. 4 § 5 niniejszej SIWZ. 
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……………………....... 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ NR 2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 001/002/2011 na: „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - 
Część ...........”   

  

 

  
OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam/y, 

że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczeń; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

..............................          ............................................................... 
miejscowość,  data         pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 



 

 

 

 

39 

Przetarg nieograniczony  001/002/2011 

     Symbole aparatury CePT:  UW/04/SLCJ/01 

Załączniki do formularza Nr 2. 

a) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 
niż.................PLN 
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…………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ NR 3 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 001/002/2011 na: „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - 
Część ...........”   

  

WYKAZ DOSTAW 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że 
zrealizowaliśmy następujące zamówienia – zgodnie z art. 4 niniejszej SIWZ. 

Lp 

Nazwa i adres oraz 
 nr telefonu kontaktowego 
zamawiającego (podmiot 

na rzecz którego 
realizowane były dostawy) 

Dostarczony sprzęt 

Czas realizacji 
(podać datę podpisania 

protokołu odbioru) 
 

Wartość 
zrealizowanych dostaw 

1 2 3 4 5 

1     

2 
    

3 
    

W załączeniu przedstawiamy dokumenty (np. referencje, opinie) potwierdzające, że wyżej wykazane 
dostawy zostały wykonane należycie. 

 
 

..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 4  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 001/002/2011 na: „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - 
Część ...........”   

   

 

INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA 
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 
Lp 

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
RZECZOWY 

1 2 
1  

2  

3  

4  

5  

 
Należy wykazać (określić), jaki zakres zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
 

 

..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 5  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 001/002/2011 na „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - 
Część I”   

  

Tabela do części I Zamówienia 

Oferent zobowiązany jest zaznaczyć bądź wypełnić odpowiednie pola stosownie do 

wymogu. 

L.p. Wymóg TAK NIE 
1 Kompletny system tarczowy, pasujący do portów 

wejściowych cyklotronu PETtrace 8 system firmy General 
Electric 

  

2 System tarczowy wyposażony w zawory gazowe oraz zawory 
wody chłodniczej 

  

3 System tarczowy wyposażony w automatyczny system 
napełniania i opróżniania tarczy 

  

4 System tarczowy dostosowany do pracy w nadciśnieniu gazu 
tarczowego wyższym niż 6 bar 

  

5 System tarczowy wyposażony w system pomiaru, kontroli i 
rejestracji ciśnienia w tarczy 

  

6 maksymalny prąd wiązki nie mniejszy niż 40 mikroamperów   
7 uzyskiwana aktywność 11C po 30 min naświetlania wiązką 

protonów wyższa niż 70 GBq 
  

 

 

 

 

..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 6  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 001/002/2011 na „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - 
Część II ”   

 

Tabela do części II Zamówienia 

Oferent zobowiązany jest zaznaczyć bądź wypełnić odpowiednie pola stosownie do 

wymogu. 

L.p. Wymóg TAK NIE 
1 Kompletny system tarczowy, pasujący do portów 

wejściowych cyklotronu PETtrace 8 system firmy General 
Electric 

  

2 System tarczowy wyposażony w zawory gazowe oraz zawory 
wody chłodniczej 

  

3 System tarczowy wyposażony w automatyczny system 
napełniania i opróżniania tarczy 

  

4 System tarczowy dostosowany do pracy w nadciśnieniu gazu 
tarczowego wyższym niż 6 bar 

  

5 System tarczowy wyposażony w system pomiaru, kontroli i 
rejestracji ciśnienia w tarczy 

  

6 maksymalny prąd wiązki nie mniejszy niż 40 mikroamperów   
7 uzyskiwana aktywność 15O po 6 min naświetlania wiązką 

deuteronów wyższa niż 40 GBq 
  

 

 

 

..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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…………………………………. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 7 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego Nr 001/002/2011 na: „dostawę tarcz do produkcji 11C i 15O - Część ...........”   

  

 

 

. 

 
 

SPIS TREŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera .......... kartek. 

 

 

 

..............................         ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 
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ROZDZIAŁ III 

WZÓR UMOWY NR 001/002/2011 

 

W dniu ..........................................w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, 
reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora do Spraw Technicznych 
Środowiskowego  Laboratorium  Ciężkich  Jonów   Dr Jarosława Choińskiego 

a 

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

.. 

zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym 
przez:........................................................................... 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 001/002/2011 została zawarta 
umowa następującej treści: 

§ 1. 

1.   Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie         

przetargu nieograniczonego Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego 

własność   fabrycznie nowej (nieużywanej), tarczy do produkcji 11C (15 O) wraz z 

dostawą i montażem, zwanej dalej urządzeniem, a Kupujący zobowiązuje się do 

odebrania go i zapłaty umówionej ceny. 

2. Szczegółowy zakres i opis urządzenia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i w ofercie stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

§ 2. 

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i 
Technologii (CePT)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. 
Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury 
badawczej jednostek naukowych. 
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§ 3 

1. Strony ustalają następujące terminy (okres) realizacji umowy: 

1) realizacja całości zamówienia winna nastąpić w terminie : 120 dni od daty popisania 
umowy; 

2) za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło 
wydanie urządzenia. Wydanie może nastąpić po dokonanym przez Sprzedawcę 
montażu, instalacji i uruchomieniu oraz przeprowadzeniu testu poprawności działania 
urządzenia wraz ze szkoleniem co najmniej trzech osób wskazanych przez 
Kupującego, potwierdzone protokołem odbioru przez przedstawiciela Kupującego. 

2. Przez „dni robocze” użyte w umowie uważa się dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem   świąt państwowych 

§ 4 

Do obowiązków Kupującego należy: 

1) przystąpienie do komisyjnego odbioru urządzenia w terminie 7 dni roboczych, licząc 
od daty zgłoszenia gotowości przez Sprzedawcę,  

2) terminowe dokonanie zapłaty za wykonanie umowy, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6 umowy, 

3) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktów z przedstawicielem Sprzedawcy. 

§ 5 

              Do obowiązków Sprzedawcy należy: 

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem urządzenia i z 
obowiązującymi przepisami prawa, jego instalacja i uruchomienie oraz 
przeprowadzenie testu poprawności działania wraz ze szkoleniem osób wskazanych 
przez Kupującego, 

2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej umowy, 

3) Sprzedawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji, naprawy urządzenia i jego 
elementów w okresie gwarancyjnym, obejmujący całość urządzenia oraz elementów 
wchodzących w jego skład. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca będzie 
zobowiązany do zapewnienia ciągłości pracy urządzenia.  

                                                                    § 6 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę przyjętą na podstawie oferty 
Sprzedawcy w wysokości: 

CENĘ BRUTTO (netto + obowiązujący podatek 
VAT).................................................zł. 

słownie:.................................................................................................................................. 
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w tym: 

cena netto........................................................................................................................ zł. 

(słownie złotych:..................................................................................................................), 

należny podatek VAT w wysokości: ....... , 
tj.......................................................................zł. 

(słownie 
złotych.....................................................................................................................). 

Cena zawiera całkowite wynagrodzenie ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami 
(zgodnie z zapisami art. 8 niniejszej SIWZ), które jest niezmienne do końca realizacji 
zamówienia objętego niniejszym przetargiem. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania 
oryginału faktury, wystawionej w języku polskim i w PLN. 

3. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. 

4. Za datę wykonania zapłaty ceny lub jej części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
Kupującego kwotą płatności. 

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

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

 

 
§ 7 

1. Sprzedawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia  co stanowi kwotę ............................ zł (słownie: …………………… zł.) 

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ................................. 

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik 

Nr 1  do niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Kupującego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania urządzenia. 

4. W przypadku należytego wykonania zamówienia 100 % kwoty zabezpieczenia należytego  

wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 

Sprzedawcę zamówienia i uznania go przez Kupującego za należycie wykonane.  
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Kupujący  zwraca 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszonymi o  prowizję  bankową za przelew pieniędzy na rachunek  

Wykonawcy. 

6. Za zgodą Kupującego Sprzedawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 8 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za: 

1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% ceny 
za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% ceny 
za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 
0,1% ceny za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedawcy - w wysokości 10% ceny. 

2. Kupujący zapłaci karę umowną Sprzedawcy za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę 
z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10 % ceny. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca: 

1) pozostaje w zwłoce z wykonaniem całości zamówienia trwającej dłużej niż 14 dni, 
liczonych od dnia określonego w § 3 pkt. 1umowy, 

2) urządzenie nie spełnia zadeklarowanych w ofercie warunków technicznych, 

3) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 
układowe lub egzekucyjne, 

3) Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było stwierdzić w chwili jej zawarcia. Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę na 
piśmie w terminie natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
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§ 9 

1. Sprzedawca udziela rękojmi na urządzenie na okres 36 miesięcy liczonych od dnia 
realizacji całości zamówienia, określonego w § 3 umowy. 

2. Sprzedawca udziela gwarancji na urządzenie na okres 12 miesięcy liczonych od dnia 
realizacji całości zamówienia, określonego w § 3 umowy.  

3. Sprzedawca zapewni czas realizacji naprawy do 10 dni roboczych (liczony od daty 
zgłoszenia do Serwisu/Sprzedawcy). W przypadku konieczności sprawdzenie 
specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, a w 
przypadku wysyłki sprzętu do serwisu mającego siedzibę za granicą czas naprawy nie 
może przekroczyć 30 dni roboczych. Koszty wysyłki w okresie gwarancji pokrywa 
Sprzedawca. 

4. W przypadku przestoju urządzenia dłuższego niż 14 dni roboczych gwarancja na 
urządzenie ulega przedłużeniu o czas przestoju. 

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych urządzenia 
istniejących w czasie dokonywania  odbioru oraz wady powstałe po odbiorze. 

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

7. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłości 
pracy urządzenia.   

8. Sprzedawca zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat od daty protokołu 
odbioru. 

9. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową 
drogą telefoniczną i internetową. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt e-
mailowy serwisu z Kupującym po zgłoszeniu) do 5 dni roboczych liczony od czasu 
powiadomienia serwisu. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 
rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Sprzedawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Kupujący bez uzasadnionej na 
piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działającego urządzenia. 
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§ 12 

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, 
znaków ochronnych itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, przedmiotu 
zamówienia, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

 

 

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

Sprzedawca          Kupujący  
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