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Numer Postępowania:  WIM.BZ.0812.21.2016 
 
 
Zamawiający: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. 
 

zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 
KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 
ogłoszonego na  dostawy pn. :  
 

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów 
wybuchowych ETD.” 

 
o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm. )  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 
38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy 
38431000-5 Aparatura do wykrywania 
38431100-6 Aparatura do wykrywania gazów 
38431200-7 Aparatury do wykrywania dymu 
38431300-8 Wykrywacze awarii 
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 
38546000-4 System wykrywania materiałów wybuchowych 
38546100-5 Wykrywacze bomb 

 
 

ZATWIERDZAM 
 
/-- dr inż. Leszek Krawczyk 
Prezes Zarządu 

 
 
 

 
Szymany , dnia 07.12. 2016 r. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/aparatura-do-wykrywania-i-analizy-4439/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/aparatura-do-wykrywania-i-analizy-4439/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/aparatura-do-wykrywania-4440/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/aparatura-do-wykrywania-gazow-4441/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/aparatury-do-wykrywania-dymu-4442/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykrywacze-awarii-4443/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykrywacze-bomb-4557/
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DEFINICJE 
 

 „SIWZ” –należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

 „Regulamin” – należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania Zamówień 

Sektorowych przez Zamawiającego, dostępny na jego stronie internetowej oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanych w Rozdziale I SIWZ, 

zwany dalej Regulaminem.   

 „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst pierwotny Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, tekst 

jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. zwaną dalej ustawą PZP), 

 „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 

udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w niniejszym postępowaniu. 

 „Zamawiający” – należy przez to rozumieć „Warmia i Mazury” sp. z o.o. 

zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 

Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego. 

 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został 

opisany w Rozdziale III niniejszej SIWZ; 

 „Postępowanie” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 

Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ. 
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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 
 
„Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, 
Siedziba (adres) :   Szymany 150, 12-100 Szczytno.  
Numer Regon:  281345971  
Numer NIP:   7451842294 
Tel.:    089 544 34 00 
Fax:    089 722 27 76 
Strona internetowa:  www.mazuryairport.pl 
Adres poczty elektronicznej: zarzad@mazuryairport.pl 
 

Rozdział II 
Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało 
umieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 

Zamawiającego, udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy 

ogłoszeń w jego siedzibie, wskazanych w Rozdziale I SIWZ, zwanym dalej Regulaminem. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 strona internetowa Zamawiającego – www.mazuryairport.pl/bip 

 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

3. Treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia 

na swojej stronie internetowej wskazanej w Rozdziale I SIWZ.  

4. Na wniosek Wykonawcy, skierowany zgodnie z Rozdziałem XXI SIWZ Zamawiający 

przekaże niezwłocznie niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Specyfikację odebrać można także nieodpłatnie w miejscu: 12-100 Szczytno, Szymany 

150.  

Rozdział III  
Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia jest dostawa w ramach umowy nowego urządzenia do wykrywania 

i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD. 

2. Realizacja zamówienia polega w szczególności na dostawie  wraz z instalacją  

i uruchomieniem,  fabrycznie nowego urządzenia spełniającego spełniające parametry 

wskazane w załączniku nr 1.1 do SIWZ, 

 

 

http://www.mazuryairport.pl/
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3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie  

z uwzględnieniem wszystkich aspektów formalnych, na podstawie wszelkich informacji 

aktualnych na dzień realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Urządzenie ETD musi być zgodne ze standardami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym, 

zawartymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dn. 5 listopada 2015 

r., z późniejszymi zmianami, urządzenie musi posiadać certyfikatem ECAC potwierdzający 

pozytywne przejście testów CEP dla urządzeń ETD (zgodne z rozporządzeniem 

wykonawczym Komisji Europejskiej nr 278/2014- wymagania dotyczące stosowania 

urządzeń ETD). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot umowy na okres co najmniej 24 miesięcy  oraz rękojmi na okres zgodny  

z przepisami kodeksu cywilnego, od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

Rozdział IV 
Termin wykonania zamówienia 
 
Wykonawca zobowiązany jest  wykonać przedmiot zamówienia w całości  

w nieprzekraczalnym  terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy  

Rozdział V 
Oferty częściowe 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamówienia uzupełniające  
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  

Rozdział VII 
Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   

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

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

 

1.1. spełniają warunki określone w art. 10  Regulaminu,  a dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
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Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   
warunku   dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

 
Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  
Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   
warunku   dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3   do SIWZ; 
 
c)  dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
 
Potencjał techniczny 
Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  
Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   
warunku   dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3   do SIWZ; 
 
Potencjał kadrowy 
Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  
Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   
warunku   dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3   do SIWZ; 
 
 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 
Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  
Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   
warunku   dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3   do SIWZ; 
 
 
1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 12 ust. 1 (Rozdział II, 

sekcja 3) Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie. 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia o świadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.  
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3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą 

oświadczenia i dokumenty wg. Metody „spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział  IX 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu . 
 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych  

w Rozdziale VIII SIWZ, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 

składa pełnomocnik lub oświadczenie może być złożone wspólnie przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie okoliczności o których mowa w o których mowa w art. 12 ust. 1 (Rozdział II, 

sekcja 3) Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
d) deklaracji spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu 

zamówienia (opis parametrów oferowanego urządzenia). Wzór deklaracji stanowi 
załącznik do SIWZ oznaczony numerami odpowiednio 1.1   

 
 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w ust. 1 lit. c,  

 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  nie orzeczono wobec niego 

zakazu ubiegania się o zamówienie, 
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3. Dokumenty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 pkt lit. a) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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. 2, 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. 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 lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

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 wykonaniu zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć dokumenty określające: 

-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

-charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 

7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów o których mowa 

w ust. 1 a, 1 b ,6, które winny zostać złożone w oryginale oraz z zastrzeżeniem 

pozostałych postanowień SIWZ.    

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2  kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 

maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 
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10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

Rozdział  X 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji 

przepisy a także postanowienia tej specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje się  

do odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 

przedmiotu zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

takowe zabezpieczenie jest wymagane. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający 

będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym 

pełnomocnikiem. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

Rozdział  XI 
Wadium 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 
5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) 
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 
2010 r. Nr 96, poz. 620).  
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3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić 
wadium przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze: 

 
                                        69 1240 6292 1111 0010 6796 5574 
 
(dowód przelewu dołączyć do oferty) z dopiskiem „ Wadium w postępowania na  dostawę 
sprzętów do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury“ 
4. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty.  
 
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 

wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. 
 
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:  
a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ 

ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego 
udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,  

c) wskazanie sumy gwarancyjnej,  

d) określenie terminu ważności gwarancji od … do….,  

e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze 
pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe 
okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 
 
Rozdział XII 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 
Zamawiający przed zawarciem umowy żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie .  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach lub  gwarancjach bankowych;  
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego.  
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
6. Szczegółowe postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  
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Rozdział  XIII 
Wskazanie waluty właściwej dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia 
publicznego. 
 
Walutą wyłącznie właściwą dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia publicznego 
określonego w niniejszej SIWZ jest złoty polski (PLN). W przypadku, gdy Wykonawca 
posługuje się inną walutą niż złoty polski zobowiązany jest do stosowania waluty złoty polski 
zgodnie z przelicznikiem wynikającym z tabeli kursów walut publikowanej przez Narodowy 
Bank Polski obowiązującej w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania (publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Rozdział  XIV  
Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
2.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta może 

zostać wypełniona maszynowo, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem lub 
komputerowo.  

4. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy 
stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i 
załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, 
że ich treść a także forma odpowiadać będą formularzom określonym przez 
Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty. 

6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (z zastrzeżeniem 
pełnomocnictw). Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z 
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 
oferty pełnomocnictwa. 

7. Wszelkie zmiany lub poprawki naniesione przez wykonawcę w treści oferty muszą być 
parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.  

8. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Oferta a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją 
wynikającą z właściwego rejestru lub innych dokumentów równoważnych. Upoważnienie 
osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takowe nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
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poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

 
10. Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ wraz Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do 
SIWZ, 

b)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3do niniejszej SIWZ 

c)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 

e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych dokumentów stwierdzających status 
prawny.  

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

g) Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ, 
 
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca powinien umieścić dokumenty, 
których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w odrębnych, oddzielonych od 
pozostałej części oferty, kopertach lub w inny równoważny sposób, zawierających 
dopisek „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” lub 
oddzielić dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób nie 
budzący wątpliwości co do ich zastrzeżenia. 

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

Rozdział  XV 
Zmiana lub wycofanie oferty 
 
1. Wykonawca jest uprawniony przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej.  

2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 
jak składana oferta tj. w kopercie  oznakowanej dodatkowo dopiskiem "ZMIANA 
OFERTY". Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w 
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w 
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie 
"WYCOFANIE OFERTY". 
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Rozdział  XVI 
Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
2. Zamawiający, na co najmniej 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą, może 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu związania ofertą. 
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział  XVII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w miejscu: 12-100 Szczytno, Szymany 150. z dopiskiem:  
 
„Oferta w postępowaniu na  „Dostawa urządzenia ETD” 

 

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2016 roku do godz. 12.00. 

Termin otwarcia ofert: w dniu 21.12.2016 roku o godzinie 12.30. 

 

2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) 

za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez 

Zamawiającego.  

 

3.  W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) 
Oferty należy przesłać na adres: „Warmia i Mazury” Sp. z o.o.,12-100 Szczytno, Szymany 
150 z dopiskiem: „Oferta w postępowaniu na „Dostawa urządzenia ETD” 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu : 12-100 Szczytno, Szymany 150. 
5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia  

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny ofertowej oraz okresu gwarancji  oraz terminu 

wykonania zawarte w ofertach.  

8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 

Informacje  

te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy. 
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Rozdział  XVIII 
Zwrot oferty  
 
 W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu 
do wniesienia odwołania.  

Rozdział  XIX 
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie kryteria określone w Rozdziale XXIV. 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą. 

 

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

i którzy zostali wykluczeni Zamawiający zawiadamia na zasadach wynikających z 

Regulaminu. 

Rozdział  XX 
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania 
zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty Wykonawcy wraz z załącznikami, która 
musi zostać bezwzględnie złożona w formie pisemnej), Zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, 
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła lub do adresata 
przed upływem terminu. 

Rozdział  XXI 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
p. Aleksandra Dyrektor ekonomiczno - administracyjny  tel. 89 544 34 00 
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Rozdział   XXII 
Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cenę oferty należy  podać  na formularzu oferty - załącznik Nr 2 do SIWZ liczbowo  

i słownie.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 

pozycjach występujących w Formularzu Ofertowego (załącznik Nr 2 do SIWZ). 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  

4.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich oraz uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

5. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ cena powinna być 

podana w rozbiciu ma kwotę netto, wysokość obowiązującego podatku od towarów  

i usług VAT (w %) i kwotę brutto zamówienia.  

6. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT, 
podatek akcyzowy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, 
wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.  

7. Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).  
8. Wszystkie wartości określone w Kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty 

muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu 
oceny takiej oferty - doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującym. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy. 

11. Podana w ofercie cena jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy. 

Rozdział  XXIII 
Kryterium oceny ofert 
 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami oceny ofert tj.  
Cena  – waga 80% - liczba punktów możliwych do otrzymania w kryterium – 80 pkt.  
Gwarancja – waga 20%- liczba punktów możliwych do otrzymania w kryterium – 20 pkt 
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2. Punktacja dla poszczególnych kryterów oceny ofert obliczona zostanei w następujący 
sposób   

  
a) Ilość punktów w kryterium „cena” obliczana będzie wg. następujących poniżej 

określonych zasad: 
 
                          Najniższa cena brutto spośród badanych ofert  
   Ilość uzyskanych punktów =   --------------------------------------------------------------- x 80 
                 Cena brutto badanej oferty  
 
 
 Wynik działania wykonanego wg. powyższego wzoru zostanie zaokrąglony do dwóch 
miejsc  po przecinku. 
   

 
b) Ilość punktów w kryterium „Gwarancja” obliczana będzie wg. następujących poniżej 
określonych zasad: 
 
W przypadku, gdy wykonawca w ofercie nie wskaże  w ofercie wydłużonego wobec 
minimalnego dopuszczonego przez Zamawiającego terminu Gwarancji, Zamawiający uzna, 
że  Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na minimalny 
termin 24 miesięcy i otrzyma 0 pkt  w kryterium Gwarancja. 
 
Za zaoferowanie wydłużonego wobec minimalnego dopuszczonego przez Zamawiającego 
terminu obowiązywania gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy,  o  1 miesiąc 
wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może otrzymać w 
kryterium Gwarancja wynosi  20 pkt. 

 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów spośród 

wszystkich nieodrzuconych ofert. 

 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego 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 

Rozdział  XXIV 
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze 

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. W przypadku, gdy przedłużenie 

terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wyrażenie zgody 

na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie następuje wraz z 

przedłużeniem terminu związania ofertą i wniesieniem nowego wadium lub jego 

przedłużeniem. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 

nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w 

niniejszej SIWZ, 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 Regulaminie. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

wyznaczonym terminie lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, mogą 

zostać wezwani przez Zamawiającego do dostarczenia stosownej umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

Rozdział XXVI 
Środki Ochrony Prawnej 
 
Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego postanowień Regulaminu  
przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie.                                                                          
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Rozdział  XXVII 
Wykaz Załączników do Instrukcji dla Wykonawców 
 

Załącznik nr 1  – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy   
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Załącznik nr 1  do SIWZ  
 
 
 
 
 

Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów 
technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego 
urządzenia 

Opis przedmiotu zamówienia.  
 

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów 
wybuchowych ETD.” 

1. Oferujemy dostawę urządzenia  

Producent /Marka  ………………….                    rok ……………. 
 

Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego 
Deklaracja 
wykonawcy 
(TAK/NIE)* 

Dodatkowe 

informacje* 

1. ETD 
  

Urządzenie fabrycznie nowe   

1. Urządzenie ETD musi byś w stanie zbierać i analizować 
śladowe ilości cząsteczek ze skażonych powierzchni lub 
zawartości bagażu, bądź ich opary i sygnalizować za 
pomocą alarmu obecność materiałów wybuchowych. 

  

2. Urządzenie ETD powinno wykrywać i identyfikować 
śladowe ilości materiałów wybuchowych za pomocą 
jonów dodatnich i ujemnych. 

  

3. Urządzenie powinno mieć możliwość identyfikacji wielu 
mieszanin materiałów wybuchowych przy jednoczesnym 
teście.   

  

4. W przypadku wykrycia materiału wybuchowego 
urządzenie powinno wyświetlić informację o wykrytym 
materiale wybuchowym oraz wydać z siebie alarm 
dźwiękowy. 

  

5. Urządzenie powinno mieć możliwość automatycznej 
rejestracji następujących danych: czas, data, oraz wynik 
analizowanej próbki dla każdego alarmu. Celem 
ponownego odtworzenia oraz wydrukowania pełnego 
zapisu analizy próbki. 

  

Urządzenie ETD ma być wyposażone w wyświetlacz 
LCD min. 10”  z menu w języku polskim. 

  

6. Urządzenie powinno gwarantować dostęp do dwóch 
poziomów dostępu : operatora oraz administratora.    

  

7. Oprogramowanie ETD zapewni możliwość nadawania 
indywidualnych kodów dostępu. 

  

8. Czas analizy : max. 10 sekund.   

9. Czas rozgrzewania urządzenia uwzględniając czas 
początkowego startu/zimnego oraz jego stabilizację 
powinien wynosić do 30 minut. 
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10. Urządzenie będą posiadały możliwość zbierania próbek 
cząstek stałych przy pomocy pułapek próbkowych 
wielokrotnego użytku. 

  

11. Urządzenie powinno mieć możliwość weryfikacji 
poprawności wykrywania poprzez zastosowanie 
opcjonalnych pułapek weryfikacyjnych zawierających 
śladowe ilości materiału wybuchowego. 

  

12.  ETD powinno być wyposażone w wbudowaną drukarkę 
termiczną do celów drukowania wyników natychmiast po 
analizie lub w terminie późniejszym (funkcja pamięci) 
wraz z funkcją drukowania raportów. 

  

13.  Urządzenie ETD będzie posiadać możliwość 
wyświetlania na ekranie nazw analizowanych substancji 
oraz  oprogramowanie wykrywaczy umożliwi modyfikację 
tych nazw poprzez zmianę nazwy substancji na kod 
substancji. 

  

14.  Urządzenie będzie mieć możliwość wyświetlania 
komunikatów o konieczności przeprowadzenie przeglądu 
technicznego zgodnie z zaleceniami producenta. 

  

15.  Urządzenie ETD będzie posiadać funkcję automatycznej 
kalibracji. 

  

16.  Sposób pobierania próbki : powierzchniowy ((np. ze 
skóry, bagażu, opakowań, odzieży itp. ) 

  

17.  Urządzenie będzie wyposażone w baterię lub UPS, 
umożliwiające podtrzymanie pracę urządzenie bez 
zewnętrznego zasilania minimum przez 60 minut oraz 
transport włączonego urządzenia na standzie po 
powierzchniach płaskich. 

  

18.  Urządzenie będzie posiadać złącze komunikacyjne USB 
lub Ethernet RJ – 45 umożliwiające transfer danych. 

  

19.  Urządzenie ETD muszą być dostarczone wraz z 
walizkami transportowymi. 

  

20.  Współczynnik ochronny urządzenia nie powinien wynosić 
mniej niż IP20. 

 

  

21.  Wykonawca dostarczy min. 2 elementy wspomagające 
pobieranie próbek cząstek stałych, takie jak pobierak 
próbek lub urządzenie do pobierania próbek metodą 
zasysania. 

  

22.  Temperatura pracy wykrywcza min. Od 0 °C do 40 °C,   

23.  Urządzenie ETD będzie mieć możliwość zdalnego 
odczytu danych poprzez sieć IP/Ethernet. Przedmiotem 
zamówienia nie jest wykonywanie sieci wykrywaczy ETD, 
ani stacji roboczych takiej sieci. 

  

24.  Zasilanie: 200-240V, 50-60 Hz AC lub 12v DC plus 
zasilacz. 

 

  

  

25. Wykonawca zagwarantuje dostawę materiałów 
eksploatacyjnych na okres min. 36 miesięcy razem 
z urządzeniem ETD. Dostarczone zostaną wszystkie 
niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, 
materiały eksploatacyjne, takie jak np.: dopanty, lampy,     
rękawiczki nitrylowe, siatki dyszy, ściereczki, 
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waciki, papier do drukarki itd., umożliwiające pracę 
urządzenia przez 36 miesięcy. Wśród materiałów 
eksploatacyjnych musi być tyle pułapek próbkowych,  
aby można było wykonać min. 40 000 próbek 
przez urządzenie. W przypadku pułapek próbkowych 
wielokrotnego użytku krotność użytkowania 
potwierdzona przez producenta może być uwzględniona  
w dostawie wykonawcy." 

 

2. Wymagane 
normy i 
certyfikaty 

1. Urządzenie ETD musi być zgodne ze standardami 
obowiązującymi w lotnictwie cywilnym, zawartymi w 
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 
z dn. 5 listopada 2015 r., z późniejszymi zmianami, 
urządzenie musi posiadać certyfikatem ECAC 
potwierdzający pozytywne przejście testów CEP dla 
urządzeń ETD (zgodne z rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji Europejskiej nr 278/2014- 
wymagania dotyczące stosowania urządzeń ETD). 

  

2. Zamawiający oczekuje że urządzenie będzie w stanie 
wykrywać oraz wskazywać za pomocą alarmu materiały 
wybuchowe wymienione w dodatku 12-L, który jest 
objęty klauzulą tajności CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL i którego treść jest przetwarzana 
zgodnie z decyzją (UE, Euratom 2015/444). 

3. Urządzenie ETD musi posiadać znak CE (Wykonawca 
dostarczy Deklarację Zgodności z Normami Wspólnoty 
Europejskiej przed podpisaniem umowy). 

3. Przeznaczenie 1. Urządzenia ETD należy dostarczyć i zainstalować na 
stoliku w  Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury w terminie 
do 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca 
dostarczy urządzenia ETD na własny koszt. 

  

4. Gwarancja, 
serwis 
dokumentacja. 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji 

zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty 

przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. 

  

b) Gwarancja na dostawę części zamiennych lub remontu 

wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat, licząc od 

daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. 

  

c) Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, 

dostawy części zamiennych oraz dostaw dokumentacji 

dotyczącej wyrobu max. 24 godzin od daty zgłoszenia 

zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny  

z serwisem. 

  

d) Dokumentacja, instrukcja w języku polskim   

e) Kompletne opisy, napisy informacyjne na 

wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, 

przełączników i wyłączników sterujących opisane  

w języku polskim 
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f) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające 

bezpieczną eksploatację wyrobu, 

  

g) W ramach serwisu, w okresie obowiązywania 

gwarancji, Wykonawca wykona w ramach całkowitej 

ceny umowy przeglądy urządzeń, realizowane 

zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie 

rzadziej niż raz na pól roku. Z każdego przeglądu 

zostanie sporządzony protokół potwierdzający 

prawidłowe działanie urządzeń. 

  

h) W przypadku awarii urządzenia dostawca 

zobowiązuje się do dostarczyć urządzenia ETD 

(zastępcze) zgodnie z OPZ oraz wymaganymi 

normami i certyfikatami (ECAC i CEP) w ciągu 24 h 

  

5. Szkolenia: a) Szkolenie do 50 osób z  obsługi technicznej oraz zasad 
bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy  

  

  

b) Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi 
urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego 

  

c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego 
dokumentowania wymaga potwierdzenia przez 
odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu 
zapewni terminową realizację tego wymagania 

  

d) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub 
Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. 

  

6. Warunki 
Dostawy 
Termin 
dostawy 

 
Dostawa do 5 tygodni od podpisania umowy 

 
 

  

 
* - należy wpisać: 

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry 

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów 

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać 

rzeczywistą wartość parametru.  

 

PODPIS(Y): 

l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów

) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej (ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty  

 

 

FORMULARZ OFERTY 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
,zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 
ogłoszonego na dostawy pn. :  
 

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów 
wybuchowych ETD.” 
 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015 r. poz. 2164  z. późn. zm.)  
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, 
VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150 , 12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
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JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie umowy  i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

3) Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i 
oświadczeniami wymaganymi w SIWZ 

4) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania 
niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu 
 

5) składam / -y następującą ofertę cenową: 
 

 
cena netto.................. zł (słownie.......................................) 
 
podatek Vat.................. zł (słownie...................................) 
 
 cena brutto .................. zł (słownie.................................) 
 

 
6) Informuję/my*, że wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my* nazwę 
(rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT  

 
Lp.  

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których 
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku 
VAT 

   

   

   

Uwaga! Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja 
o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego. 
7)  
8) Oferuję udzielenie gwarancji jakości na przedmiot umowy przez okres 
...................miesięcy (na warunkach SIWZ, co najmniej 24 miesiące) 
9) Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
10)  składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,  
11)  nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  
udzielenia niniejszego zamówienia, 
12)  oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania1: 
 
13) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom2:  
 
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

  

  

 
 

PODPIS(Y): 

l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej (ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

   
 

   

   
 

   

 
  

                                            
 
2 *Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału  w postępowaniu 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 
ogłoszonego na dostawy pn. : 
 
„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów 
wybuchowych ETD.” 
 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015r. poz.  2164)  
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 10 Regulaminu spełniam(y) 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  a dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
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2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia  

 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia; 

 
PODPIS(Y): 

l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(

ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)       

2)       

 

UWAGA PODMIOT WSPÓLNY! 

Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 
      OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 
Zamawiającego, ogłoszonego na  dostawy pn. :  
 
„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów 
wybuchowych ETD.” 
 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015 r. poz. 2164)  
 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, 
VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150,  12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 

 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia  
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami określonymi 
w art. 12 ust. 1 Regulaminu. 
 
 
PODPIS: 



 

29 
 

 

l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)       

2)       

*określić nr części 
 
 

Uwaga !  
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  
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Załącznik nr 5 
 

WIM……….2016 
 

o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :  

 

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów 
wybuchowych ETD.” 
 

 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164.) 

 
 
 
W dniu ……………..2016 roku w …………………..,  

„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba: Szymany 150, 12-100, Szczytno 

Numer Regon: 281345971 

Numer NIP: 7451842294 

reprezentowana przez: […………………….] 

w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 
zawiera z: 
[……………………………] 
reprezentowanym przez :[…………………………..] 
 
w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą  albo Stroną, umowę, której treść jest 
następująca  

 
 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego 

urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera: Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, opis przedmiotu zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia, wraz 

z jej ewentualnymi zmianami, wyjaśnieniami i uzupełnianiami oraz opis parametrów 
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oferowanego sprzętu załączony do oferty Wykonawcy, które stanowią  integralną cześć 

niniejszej umowy bez potrzeby ich dodatkowego załączania.    

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy 

opisanego w §1, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną 

ofertą, wszelkimi aktualnie obowiązującymi w stosownym zakresie przepisami oraz 

normami.  

 

2. Dostawa i rozładunek na miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się na 

wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w § 5.  

 

2a.W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do 

dokonania na własny koszt i ryzyko dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy, w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

  

3.Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej 

następującą dokumentację:  

 

a) instrukcję obsługi i konserwacji przedmiotu umowy w języku polskim; 

b) kartę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi 

z postanowieniami niniejszej umowy;  

c) wszelkie inne specjalistyczne dokumenty niezbędne dla prawidłowego użytkowania 

przedmiotu umowy, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa dotyczące 

przedmiotowego pojazdu, w szczególności: atesty, certyfikaty, licencje,   świadectwa 

zgodności. 

 

4.Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest ponieść wszelkie 

koszty przeglądów serwisowych (gwarancyjnych), jeżeli takie są wymagane, w okresie 

udzielonej gwarancji jakości, w tym koszty użytych do nich materiałów i części, oraz napraw 

gwarancyjnych w tym użytych do nich materiałów i części. Wykonawca oświadcza, że 

wszelkie koszty tytułu realizacji tych obowiązków zostały uwzględnione w wynagrodzeniu 

ryczałtowym z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5.Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń – na warunkach 

określonych w SIWZ. 
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     §3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie Wykonawcy 

ceny, z chwilą zaistnienia ku temu przesłanek wynikających z niniejszej umowy i na 

warunkach w niej opisanych.    

§4 

Odbiór  i wydanie przedmiotu umowy oraz szkolenie z obsługi 

 

1. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o dacie, od której przedmiot umowy 

będzie gotowy do odbioru.  

2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. 

Zawiadomienie należy skierować zgodnie z danymi Zamawiającego wskazanymi  

w niniejszej umowie. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez 

niego wskazanym, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.  

4.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter istotny, może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na ich usunięcie. W takim 

przypadku, Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru dokonując stosownej 

adnotacji w protokole odbioru. Po usunięciu wad istotnych Wykonawca jest zobowiązany 

ponownie przedstawić przedmiot umowy do odbioru, na zasadach określonych w 

umowie,  

 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, mają charakter nieistotny, Zamawiający może 

dokonać odbioru z wyznaczeniem odpowiedniego termin na ich usunięcie; 

 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

-jeśli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zmawiający może dokonać odbioru wraz z obniżeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 

 

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotowego pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z 

wszelkim wymogami niniejszej umowy. Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w 

terminie dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym.   
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5. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają i nie 

wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających w szczególności z pozostałych 

postanowień umownych oraz kodeksu cywilnego, w tym dotyczących kar umownych, 

odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady a także nie powodują zmiany terminu realizacji 

obowiązków umownych przez Wykonawcę. 

 

6. Wszelkie czynności związane z odbiorem przedmiotu zamówienia wymagają zachowania 

formy pisemnej. 

 

 

7.  Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w całości, jeśli 

nie będzie on choćby w części odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w 

SIWZ oraz w złożonej ofercie wraz z załącznikami. 

 

8.  Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu 

umowy, na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

 

9. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni na każde żądanie Zamawiającego konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego , zapewniające bezpieczną eksploatację 

przedmiotu umowy.  

 

10. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wyznaczonym w trakcie odbioru 

pogwarancyjnego Zamawiający niezależnie od pozostałych przysługujących mu uprawnień, 

może obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia lub skorzystać z uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§5 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania 

niniejszej umowy.  

 

§6 

Cena i warunki płatności 

 

1. Z tytułu całkowitego i prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie …………………zł. netto (słownie:…………..) 

powiększone o podatek od towarów i usług wg. stawki …….% tj. …………………….zł. brutto 

(słownie……………………) 
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2. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość wynika z treści oferty złożonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, które zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na następujących, poniżej 

określonych zasadach. 

 

4.Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej 100 % 

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, z chwilą całkowitego i prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego 

protokołem Odbioru faktycznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5 oraz 

protokołem odbioru przeprowadzonego przez Wykonawcę szkolenia o którym mowa w §4 

ust. 8.    

 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§7 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące, poniżej określone kary umowne: 

 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 15% całkowitego 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 1. 

 

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, wobec wskazanego w §5 

ust. 1. 

 

c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki wobec terminu realizacji przez Wykonawcę uprawnień 

Zamawiającego wynikających odpowiednio z rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości. 

              

2. Kary umowne z poszczególnych tytułów podlegają kumulacji, jednak ich łączna wysokość 

nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o 

którym mowa w §6 ust. 1. 
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3.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

4.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

§8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na zasadach ogólnych, 

Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

 

a) w przypadku o którym mowa w §4 ust. 4 lit. c) tiret drugi.  

 

b) jeżeli dostarczony przedmiot umowy okaże się niezgodny z umową, niezgodność ta 

będzie istotna, a wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu nie 

zdoła dostarczyć zgodnego z umową. Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w 

terminie dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

c)jeżeli zwłoka w dostawie przekracza 30 dni . Prawo to może zostać wykonane w terminie 

dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

 

§9 

Zmiana umowy 
 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 
§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł w formie 

……………………………………… ………………………… zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto, tj. ……………… złotych (słownie: 

……………………….) podanej w ofercie Wykonawcy oraz w formie zgodnej z zapisami 

SIWZ. 

 

2.Strony ustalają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. 

…………………… złotych (słownie: ………………………………..) zostanie zwrócone 
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Wykonawcy w ciągu 30 dni od chwili uznania przez Zamawiającego  przedmiotu zamówienia 

za należycie wykonany. 

 

3. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. …………………… 

złotych (słownie: ………………………………..) stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie 

roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 

dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§11 

Gwarancja jakości, serwis  oraz gwarancja dostępności serwisu pogwarancyjnego 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………(zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji następuje 

automatyczne wydłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres 

wyszczególniony w § 11 ust 1.  

3. Wykonawca zapewni usunięcie wady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zgłoszenia na terenie Zamawiającego.   

4.Jeżeli naprawa uszkodzonego elementu nie będzie możliwa w terminie, o którym mowa w 

pkt. 4, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy na swój koszt, w 

terminie nie dłuższym niż 24 godziny liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie 

naprawy, urządzenia zastępczego, spełniającego te same parametry i zgodnego 

funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem. Dostarczenie urządzenia  zastępczego nie 

powoduje naliczenia przez Zamawiającego kar gwarancyjnych, o których mowa w art. 7 ust 

1 lit c).  

5.W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku o którym mowa w ust 4 

Zamawiającemu przysługuje prawo  wynajęcia sprzętu zastępczego na okres usuwania 

usterki przez Wykonawcę na jego koszt. Wynajęcie sprzętu przez Zamawiającego nie 

zwalania Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w  art.  art. 7 ust 1 

lit c).  

6.Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z §2 ust. 4 umowy, wszelkie czynności gwarancyjne 

Wykonawca zrealizuje na swój koszt. Wykonawca może powierzyć realizację obowiązków 

wynikających z udzielonej gwarancji jakości innemu podmiotowi. W takim przypadku 

obowiązany jest o tym fakcie zawiadomić Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, a za działania i zaniechania tego podmiotu Wykonawca  odpowiada jak za 

swoje własne.  

7.Świadczenie serwisu przez Wykonawcę lub inny podmiot przez niego upoważniony nie 

może spowodować utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji producenta 

udzielonej na dostarczony w ramach umowy sprzęt.  

8.Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej w ust. od 1 do 4, Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny w tym w szczególności dostawy części 

zamiennych i/lub remontu przedmiotu zamówienia w okresie 10 lat licząc od daty odbioru 
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faktycznego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Naruszenie obowiązków 

Wykonawcy o których mowa w ust. 5 skutkować będzie naliczeniem kary umownej o której 

mowa w §7 ust. 1 lit. c).  

 

§12 
Postanowienia końcowe 

 

1.W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z realizacji lub w związku 

z realizacją Umowy,  zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny.  

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające  

z postanowień niniejszej Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej  

i dostarczane kurierem, pocztą lub osobiście. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 
 Podpisy: 
 
 
Zamawiający:         Wykonawca: 
 
 

 


