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ZAMAWIAJĄCY: Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
ADRES:
Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
NIP: 5250000392 REGON: 000288001
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ:

Zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji
umożliwiającego filtrację z przepływem stycznym (TFF)
W RAMACH PROJEKTU:
„Opracowanie profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wywołującego
COVID-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy krowianki MVA”
NUMER PRZETARGU: BIOMED.1.2020
Zamawiający
obejmującą:
Część I
Część II
Część III
Część IV

niniejszym udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Warunki ogólne SIWZ (WO) oraz formularze pomocnicze (WS)
Warunki szczególne SIWZ (WSZ)
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (IPU)

Wszystkie części SIWZ należy czytać łącznie i traktować jako wzajemnie się uzupełniającą całość.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
(podstawa prawna - art. 10 ust. 1, w związku z art. 39, 40 ust. 2 i art. 43 ust. 1 ustawy Pzp)
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21.12.2020 r. pod numerem: 769216-N-2020.
Oferty należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 na adres:
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
lub osobiście w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, adres jw., pok.
116.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Natalia Filipiak tel. 22 841 06 06 kontakt w dni
robocze w godz.: od 8:30 do 16:00, adres e-mail: natalia.filipiak@biomed.com.pl;
biuro@biomed.com.pl
Warszawa, dnia 21.12.2020 r.

Część I SIWZ
WARUNKI OGÓLNE (WO)
1. Zamawiający.
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
NIP: 5250000392 REGON: 000288001
strona internetowa: www.biomed.com.pl
2. Zamówienie.
Przedmiot niniejszego postępowania jest określony w Części III i IV SIWZ.
3. Wykonawca.
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt
1) ustawy Pzp, dotyczy to również każdego z Wykonawców wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia.
3.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - żaden z tych innych podmiotów
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp.
3.3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
składa oświadczenia, które są wskazane w Części II SIWZ.
3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.
3.5. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określa Część II SIWZ.
3.6. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
składa oświadczenia, które są wskazane w Części II SIWZ.
3.7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym
postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe (należy wykorzystać formularz DP.2.
załączony do niniejszej SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
3.8. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia
zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa
w Części II SIWZ.
3.8.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3.8.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp,
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Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1) i 3) Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
3.9. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu określone w Części II SIWZ odnoszą się
do kwot podanych w złotych polskich (PLN), a Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny
spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego
przeliczone na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie
zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej
tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4. Opis sposobu przygotowania ofert.
4.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jeżeli Zamawiający dopuścił składanie ofert
częściowych oferta musi obejmować całość części zamówienia. Opis ewentualnych części
zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.
4.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz numer OF.0) i Formularz
„Oferowane parametry techniczne/graniczne” (formularz numer OF.1) oraz dokumenty
wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.
4.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
4.4.1. oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 3 i wymagane postanowieniami
Części II SIWZ;
4.4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania
Wykonawców
w postępowaniu,
albo
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy;
4.4.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
4.4.4. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami
Warunków szczególnych SIWZ. W przypadku, gdy wymagane wadium wnoszone jest
w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oryginał
gwarancji lub poręczenia;
4.4.5. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polegał na
jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w II części SIWZ;
4.4.6. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone
informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie
do zapisów zawartych w punkcie 4.10. SIWZ
4.5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze)
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4.6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
4.7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników
do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę –
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
4.8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej
przez notariusza, wystawcę dokumentu lub Wykonawcę. Pełnomocnictwa dołączone
do oferty powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.
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4.9. Wszystkie strony oferty winny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 4.10. W treści oferty powinna być umieszczona
informacja o ilości stron.
4.10. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone
i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.
4.10.1. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie, o którym mowa powyżej pod warunkiem,
że Wykonawca:
a)
wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa;
b)
do oferty załączy nieobjęte zastrzeżeniem uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie
przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uprawniających do dokonania zastrzeżenia;
c)
do oferty załączy streszczenie lub opis zastrzeżonych informacji i dokumentów, który
Zamawiający będzie mógł udostępniać osobom trzecim;
Prosimy zwrócić uwagę na kompletność i dokładność podanych powyżej
informacji, gdyż stanowią one treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.
4.10.2. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają
ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia
poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw
normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie
uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez
obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek
ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji
osobom trzecim. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o braku uznania
prawidłowości
dokonanego przez
Wykonawcę zastrzeżenia
tajemnicy
przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca skorzysta ze środków ochrony prawnej
tajemnicy przedsiębiorstwa, o czym poinformuje Zamawiającego, Zamawiający
wstrzyma się z ujawnianiem tych informacji na czas niezbędny do zapoznania się ze
stanowiskiem Wykonawcy. Przed ujawnieniem zastrzeżonych przez Wykonawcę
informacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę;
4.10.3. Przed podjęciem decyzji o braku uznania prawidłowości dokonanego
przez Wykonawcę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający może
zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień ze wskazaniem, że w przypadku
ich nieudzielenia we wskazanym terminie informacje nie zostaną potraktowane jako
tajemnica przedsiębiorstwa;
4.10.4. Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie i tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
4.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres podany na pierwszej stronie niniejszej SIWZ
oraz opisane:
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„OFERTA dla Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
na DOSTAWĘ:
ZESTAWU ULTRAFILTRACJI I DIAFILTRACJI
UMOŻLIWIAJĄCEGO FILTRACJĘ Z PRZEPŁYWEM STYCZNYM
(TFF)
Nie otwierać przed dniem …(proszę wpisać termin otwarcia ofert)… r.”.
4.12. Wymagania określone w pkt 4.9 - 4.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
4.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny
być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA NR …” albo „WYCOFANIE”.
4.14. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert,
stosować się będzie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4.15. Oferty wraz z załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w podanych
na pierwszej stronie niniejszej SIWZ godzinach urzędowania, za wyjątkiem dni wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.).
5. Wymagania dotyczące wadium.
Wymagania dotyczące wadium oraz jego wysokości określa Część II SIWZ.
6. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
6.1. Termin związania ofertą został określony w Części II SIWZ. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
6.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą, o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, jeżeli
wadium w postępowaniu było wymagane.
6.3. Jeżeli wadium w postępowaniu było wymagane, 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.
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.
6.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Składanie i otwarcie ofert.
7.1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert określono na pierwszej stronie niniejszej SIWZ.
7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
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7.4. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie
internetowej informacje, o których mowa w pkt 7.3 odczytywane podczas otwarcia ofert.
8. Kwalifikacja Wykonawców.
8.1. W odniesieniu do wymaganych wraz z ofertą oświadczeń wstępnie potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie
Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.2. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie
Wykonawców do złożenia pełnomocnictw.
8.3. Przepis art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp znajdzie również zastosowanie w odniesieniu
do dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia przez niego braku podstaw do wykluczenia,
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego.
9. Badanie i ocena ofert.
9.1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp może żądać
od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2
poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 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.
9.2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku spełnienia przesłanki z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
9.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert o kreślone
w Części II SIWZ, z tym że:
9.3.1. w przypadku, gdy jedynym kryterium jest cena lub koszt jeżeli nie będzie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach;
9.3.2. w przypadku, gdy przewidziano wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
(zastosowanie ma kilka kryteriów oceny ofert), jeżeli nie będzie można dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach;
9.3.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
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(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach
określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający
zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
11. Udzielenie zamówienia.
11.1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najwyżej oceniona na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w części II SIWZ.
11.2. Warunkiem uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawcy najwyżej ocenionej
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części II SIWZ jest złożenie
przez niego dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 3.8.
11.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
11.4. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
11.5. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, miejsce i termin
podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
11.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
będzie mógł 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 Pzp.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego wysokości
określa Część II SIWZ.
13. Środki ochrony prawnej.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera Część II SIWZ.
14. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień treści SIWZ oraz oświadczenie,
czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.
14.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający
w treści wezwania do uzupełnienia dokumentów lub do złożenia wyjaśnień wskaże formę
przekazywania uzupełnień lub wyjaśnień. Dane teleadresowe określono na pierwszej stronie
niniejszej SIWZ.
14.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż
pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
14.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Procedura wyjaśniania lub zmiany treści SIWZ określona została w art. 38 ustawy Pzp.
Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, przekazując treść pytań i wyjaśnień
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
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poprzednim, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
14.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
lub treścią protokołu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
15. Klauzula Informacyjna w zakresie RODO
15.1. Klauzula informacyjna RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
osób fizycznych - wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w toku wykonywania umowy
15.1.1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Surowic i
Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. (dalej: ,,my“)
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
NIP: 5250000392 REGON: 000288001
Nasz adres e-mail: biuro@biomed.gov.pl
strona internetowa: www.biomed.com.pl
15.1.2. Inspektor ochrony danych
Nie mamy obowiązku wyznaczenia IOD. Kontakt w sprawie informacji
dotyczących danych osobowych można uzyskać pisząc na nasz adres e-mail:
miroslawa.zielinska@biomed.com.pl
15.1.3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane, aby:
− przeprowadzić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w tym
weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, potwierdzenia wymogów zamawiającego
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, spełniania kryteriów oceny
ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki
wynikające z Prawa zamówień publicznych, w tym weryfikacja spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, spełnienia
kryteriów oceny ofert.
− bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego –
jeżeli powstanie spór. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
− archiwizować dokumentację postępowania. Podstawą prawną przetwarzania
danych są nasze prawne obowiązki wynikające z przepisów o archiwizacji
dokumentów.
Ponadto, jeżeli zawrzemy z Panią/Panem umowę, będziemy przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe, aby:
− zawrzeć z Panią/Panem umowę i realizować jej warunki, w tym kontaktować
się z Panią/Panem w bieżących sprawach biznesowych. Podstawą prawną
przetwarzania jest zawierana umowa.
− wypełniać obowiązki związane z rachunkowością i płaceniem podatków,
w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych, przechowywanie
dowodów księgowych, dokumentacji podatkowej. Podstawą prawną
przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów
o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz przepisów podatkowych.
− bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.
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Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes
polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia
roszczeń.
− archiwizować dokumentację dotyczącą umowy. Podstawą prawną
przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki wynikające z przepisów
o archiwizacji dokumentów.
15.1.5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
− osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu do
dokumentacji postępowania;
− organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych.
15.1.6. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz okres archiwizacji
dokumentacji związanej z postępowaniem przez okres wymagany powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych).
W przypadku zawarcia umowy, będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez cały
okres trwania umowy.
15.1.7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania danych wynika
z przepisów Prawa zamówień publicznych.
15.1.8. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; informujemy, że
jeżeli odnalezienie Pani/Pana informacji wymagałoby od nas niewspółmiernie
dużego wysiłku, możemy od Pani/Pana żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie Pani/Pana żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu (co wynika z art. 8a ust. 2 oraz art. 97
ust. 1a Prawa zamówień publicznych);
− prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; jednakże
skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania lub konkursu ani zmianą postanowień umowy, ani nie może
naruszać integralności protokołu i jego załączników (co wynika z art. 8a ust. 3
oraz art. 97 ust. 1b Prawa zamówień publicznych);
− prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych; prawo
to przysługuje tylko w określonych okolicznościach; natomiast prawo to nie
przysługuje w szczególności gdy mamy prawny obowiązek wymagający
przetwarzania danych;
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
prawo to przysługuje tylko w określonych okolicznościach; poza tym
skorzystanie z tego prawa nie jest możliwe do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (co wynika z art. 8a ust. 4
Prawa zamówień publicznych);
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
ze względu na szczególną sytuację; jednakże prawo to przysługuje to tylko
w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
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prawnie uzasadniony interes administratora lub niezbędność przetwarzania do
realizacji zadań w interesie publicznym.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).
15.1.9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15.2. Klauzula informacyjna RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
osób fizycznych, których dane są przekazywane zamawiającemu przez wykonawcę
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku
wykonywania umowy (np. osoby do kontaktu po stronie wykonawcy, osoby
kierowane do realizacji zamówienia)
15.2.1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Surowic i Szczepionek
BIOMED Sp. z o.o. (dalej: ,,my“)
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
NIP: 5250000392 REGON: 000288001
Nasz adres e-mail: biuro@biomed.gov.pl
strona internetowa: www.biomed.com.pl
15.2.2. Inspektor ochrony danych
Nie mamy obowiązku wyznaczenia IOD. Kontakt w sprawie informacji dotyczących
danych osobowych można uzyskać pisząc na nasz adres e-mail:
miroslawa.zielinska@biomed.com.pl.
15.2.3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania
W ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, aby:
− przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w tym weryfikacji
spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia, spełniania kryteriów oceny ofert.
Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki
wynikające z Prawa zamówień publicznych, w tym weryfikacja spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, spełnienia
kryteriów oceny ofert.
− bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego –
jeżeli powstanie spór. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
− archiwizować dokumentację postępowania. Podstawą prawną przetwarzania
danych są nasze prawne obowiązki wynikające z przepisów o archiwizacji
dokumentów.
Ponadto, jeżeli zawrzemy umowę z wykonawcą, który przekazał nam Pani/Pana dane
osobowe, będziemy je przetwarzać, aby:
− kontaktować się z Panią/Panem w bieżących sprawach biznesowych, w tym
w sprawie wykonywania umowy między nami a wykonawcą (czyli Pani/Pana
pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje). Podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do naszych
zadań realizowanych w interesie publicznym (naszych zadań statutowych).
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15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

15.2.7.

− bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z umową z wykonawcą (czyli Pani/Pana pracodawcą lub
podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje) – jeżeli powstanie spór
dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub
dochodzenia roszczeń;
− archiwizować dokumentację dotyczącą umowy. Podstawą prawną
przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki wynikające z przepisów
o archiwizacji dokumentów.
Źródło danych i kategorie danych
Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Pani/Pana pracodawcy,
podmiotu, z którym współpracujesz lub podmiotu, który zwrócił się do Pani/Pana
w związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu.
W zależności od sytuacji, wykonawca mógł nam przekazać Pani/Pana imię
i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, informacje dotyczące Pani/Pana
doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, uprawnień, publikacji
i inne informacje wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
− osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu do
dokumentacji postępowania;
− organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz okres archiwizacji
dokumentacji związanej z postępowaniem przez okres wymagany powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych).
W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą, który przekazał nam Pani/Pana dane,
będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez cały okres trwania umowy.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; informujemy,
że jeżeli odnalezienie Pani/Pana informacji wymagałoby od nas
niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy od Pani/Pana żądać wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Pani/Pana żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu (co wynika z art. 8a ust. 2 oraz art. 97
ust. 1a Prawa zamówień publicznych);
− prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; jednakże
skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania lub konkursu ani zmianą postanowień umowy, ani nie może
naruszać integralności protokołu i jego załączników (co wynika z art. 8a ust. 3
oraz art. 97 ust. 1b Prawa zamówień publicznych);
− prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych; prawo to
przysługuje tylko w określonych okolicznościach; natomiast prawo to nie
przysługuje w szczególności gdy mamy prawny obowiązek wymagający
przetwarzania danych;
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− prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
prawo to przysługuje tylko w określonych okolicznościach; poza tym
skorzystanie z tego prawa nie jest możliwe do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (co wynika z art. 8a ust. 4
Prawa zamówień publicznych);
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
ze względu na szczególną sytuację; jednakże prawo to przysługuje to tylko
w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes administratora lub niezbędność przetwarzania do
realizacji zadań w interesie publicznym.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).
15.2.8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz numer OF.0.
BIOMED.1.2020

OFERTA
I. DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców, Adres / Siedziba [kod, miejscowość, ulica, województwo]

............................................................... ................
.......................................................................... .....
..................................................... ..........................
............................................................... ................
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie należy podać nazwy (firmy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum))

Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby*]

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

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

NIP

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

Telefon[z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

E-mail

Nr KRS i oznaczenie sądu, jeżeli dotyczy:

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

II. PRZEDMIOT OFERTY:
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
przez: Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
Znak sprawy: BIOMED.1.2020 na dostawę:

Zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji umożliwiającego
filtrację z przepływem stycznym (TFF)
w ramach projektu:
„Opracowanie profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wywołującego
COVID-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy krowianki MVA”

* wypełnić fakultatywnie
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1.

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w ww. postępowaniu;

2.

oświadczamy, że zapoznaliśmy
jej postanowieniami;

3.

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu i spełniamy warunki udziału, zgodnie z
załączonymi oświadczeniami;

4.

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ na
warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie za cenę obliczoną zgodnie z zasadami
wskazanymi w SIWZ, obejmującą wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia:
a)

się

ze

SIWZ

i

uznajemy

się

za

związanych

Cena oferty

Lp.

Oferowany przedmiot
zamówienia

Cena całkowita
netto
[w pln]

Stawka
VAT [%]
***)

Wartość
VAT ***)
[w pln]

Cena
całkowita
brutto***)
[w pln]

1

b)

Informacje dotyczące Kryterium Nr 2 (wypełnia Wykonawca) – Okres gwarancji:
POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY OFERT – Okres gwarancji

Oferowany przez Wykonawcę
Okres gwarancji
na dostarczone urządzenie
/bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
następnym po dniu podpisania
protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”/

………………….
(należy wpisać oferowany okres
gwarancji
– w miesiącach)

UWAGA !!! Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące
- punktowane będą tylko okresy dłuższe
W przypadku braku podania przez Wykonawcę powyższej informacji Zamawiający przyzna 0 punktów
w ramach kryterium i uzna, że Wykonawca związany jest minimalnym wymaganym terminem gwarancji
tj.: 24 miesiące. W przypadku podania mniejszej liczby miesięcy niż 24, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

5.

oświadczam/y, że Wykonawca którego reprezentuję/my akceptuje warunki płatności
określone w SIWZ, w tym termin płatności wynoszący 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury;

6.

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały okres wskazany w SIWZ,
tj. przez okres 30 dni;

7.

zamówienie zrealizujemy sami / w następującym zakresie przy udziale podwykonawców*:
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………………………………………………………………………………………………
(należy określić zakres planowanej do powierzenia podwykonawcom części zamówienia oraz wskazać nazwy i
adresy podwykonawców przyporządkowane do danej części zamówienia);

8.

oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja);

9.

Oświadczamy, że:
oferta oraz załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
------------------------------ albo -----------------------------następujące informacje w ofercie oraz załącznikach do oferty:
a)

… (w tym miejscu należy podać rodzaj informacji lub nazwę dokumentu)
zawarte na stronach … (w tym miejscu należy podać numery stron oferty lub nazwę załącznika
do oferty i numery stron załącznika)

b)
…
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pozostałej części oferta oraz załączniki do oferty
są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
10.

Oświadczamy, że w przypadku zastrzeżenia, że w naszej ofercie znajdują się informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, akceptujemy następujące zasady badania przez Zamawiającego prawidłowości
dokonanego przez nas zastrzeżenia:
1)
Zamawiający uwzględni zastrzeżenie pod warunkiem, że:
a)
Wykonawca wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy
przedsiębiorstwa;
b)
do oferty będzie załączone uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn
faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uprawniających do dokonania zastrzeżenia, którymi wykaże, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
c)
do oferty będzie załączone streszczenie lub opis zastrzeżonych informacji
i dokumentów, który Zamawiający będzie mógł udostępniać osobom trzecim.
2) W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają
ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez
wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może zażądać do Wykonawcy
dodatkowych wyjaśnień.
3) Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,
to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
4) Przed podjęciem decyzji o braku uznania prawidłowości dokonanego przez Wykonawcę
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
dodatkowych wyjaśnień ze wskazaniem, że w przypadku ich nieudzielenia we
wskazanym terminie informacje nie zostaną potraktowane jako tajemnica
przedsiębiorstwa.

11.

oświadczamy, że Wykonawca jest / nie jest* MŚP – jak zdefiniowano w zaleceniu
Komisji 2003/361/WE.
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Informuję, iż Wykonawca jest:
□*) mikroprzedsiębiorstwem
□*) małym przedsiębiorstwem
□*) średnim przedsiębiorstwem
*) – należy zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty
Uwaga !!! Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

12.

Oświadczam, że przekazałem/-am klauzulę informacyjną wskazaną w pkt 15.2. SIWZ
osobom fizycznym, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

13.

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w Części IV SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.

Wskazuję, iż następujące oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnianie przez
nas warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi
ogólnodostępnymi i bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych *:
Adres internetowy bazy danych, z których
Nazwa / numer
Lp.
Zamawiający samodzielnie pobiera
dokumentu / oświadczenia
przedmiotowy dokument/ oświadczenie
1
..

15.

Wskazuję, iż następujące oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnianie przez nas
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu są w posiadaniu zamawiającego*:
Nazwa / numer
Wskazanie numeru postępowania, w którym
Lp.
dokumentu / oświadczenia
wykonawca składał przedmiotowy dokument
1
..

16.

wszelkie informacje i korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować
na adres: …………………...............……….…..…, e-mail …........……………………………
a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego pod nr tel. ……...........……………….

17.

Oferta wraz z załącznikami liczy .... kolejno ponumerowanych/e stron/y

18.

załącznikami do oferty są:
1) „Oferowane parametry techniczne/graniczne” (formularz numer OF.1) – stanowi treść
oferty
2) oświadczenie wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia – formularz nr DP.1.;
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)*;
4) pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) *;
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5) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa (jeżeli
dotyczy) *;
6) …………………………………………………………………………………………………..
……………………………..… r.
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
*** Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ust. 3a. „Jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku” UWAGA!!! W przypadku, gdy ofertę składa
Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania VAT w
Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w SIWZ
Część I ust. 9 pkt. 9.3.3 wynikający z art. 91 ust. 3 a ustawy P. z. p.
*
**
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…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz numer OF.1
BIOMED.1.2020

FORMULARZ Oferowane parametry techniczne/graniczne
(Uwaga! Dokument stanowi treść oferty)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:
Zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji umożliwiającego filtrację z przepływem stycznym (TFF) w ramach projektu „Opracowanie
profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wywołującego COVID-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy
krowianki MVA”, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Lp.

OPIS PARAMETRU, WARUNKU
(wymagania graniczne)

Parametr oferowany
(proszę opisać oferowany parametr
lub wpisać „TAK”/”NIE”)

1

2

3

1.

Pełna nazwa, model, numer katalogowy - oferowanego ………………….* (należy
wpisać):*
Producent/firma* (*należy wpisać): ……………………
.
Kraj pochodzenia (*należy wpisać): …………………….
Klasa przedmiotu zamówienia / sprzętu* (*należy wpisać, jeżeli dotyczy): …………………

2.

Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest nowy, rok produkcji nie wcześniej niż w
2020r., nieużywany, niepoekspozycyjny, kompletny, pochodzący z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Po zainstalowaniu
będzie gotowy do pracy – użycia, zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu zamówienia /
sprzętu - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Żadna jego część składowa,
wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana
wcześniej przez innego użytkownika.
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I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Umożliwia rozdział i/lub zagęszczanie cząstek biologicznie aktywnych z dużych do
małych objętości na zasadzie filtracji w przepływie stycznym.
Zestaw musi być w pełni automatyczny i umożliwiać instalację filtrów o powierzchni
czynnej od 50 cm2 do 1200 cm2
Urządzenie musi być wyposażone w precyzyjne sterowanie umożliwiające kontrolę
przepływu płynu, masy permeatu, pH i temperatury roztworu oraz ciśnienia na filtrze.
Urządzenie musi mieć możliwość czyszczenia i sanityzacji systemu po pracy
z zastosowaniem środków chemicznych skutecznych dla usuwania białek oraz innych
substancji pochodzenia biologicznego.
Jednostka centralna / sterująca powinna posiadać czytelny, dotykowy, kolorowy,
odporny na zalanie, ciekłokrystaliczny, szklany wyświetlacz o przekątnej ekranu co
najmniej 7”
Powłoka zewnętrzna urządzenia musi być niepalna oraz odporna na korozję
i uszkodzenia powłoki lakierniczej.
Połączenia elastyczne pomiędzy układami urządzenia wykonane z węży
silikonowych lub neoprenowych spełniających wymagania aktualnego wydania
Farmakopei Europejskiej

8. Polipropylenowe, manualne zawory regulacji ciśnienia na linii permeatu i retentatu

Zbiornik recyrkulacyjny wykonany z polisulfonu PSU odpornego na sterylizacje
w temperaturze 121°C przez minimum 20 minut.
Możliwość zaprogramowania wszystkich funkcji urządzenia z środowiska panelu
10.
sterującego zintegrowanego z urządzeniem
9.

11. Układ sterowniczy umożliwia sterowanie i wizualizację pracy urządzenia.
12. Nastawione parametry będą wyświetlane na panelu sterującym
13. Panel sterujący w języku polskim lub angielskim

Jeżeli układ sterowniczy wymaga podania loginów do wykonywania czynność wraz
14. z instalacją podane zostaną hasła dostępu do po poziomów: operator, serwis

i administrator
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15. Jednostka centralna/sterująca z dotykowym wyświetlaczem

Pompa perystaltyczna (co najmniej czterotłokowa pozwalająca na uzyskanie
16. stabilnego przepływu) wbudowana w jednostkę centralną / sterującą. Zakres
prędkości co najmniej od 20 do 2000 rpm, przepływ co najmniej od 1 do 10 l/h.
17. Stacja ładowania kaset ultrafiltracyjnych / mikrofiltracyjnych
18. Oznaczanie wagi permeatu

Kombinowana, szklana sonda pH zainstalowana w zbiorniku recyrkulacyjnym,
o zakresie pomiaru pH 0-14 wraz z czujnikiem temperatury Pt 100, autoklawowalna
Czujniki ciśnienia płynu: minimum 3 czujniki ciśnienia (na linii wpływu, retentatu
20.
i permeatu)
Dodatkowa, zewnętrzna pompa do diafiltracji, do podawania produktu/buforu
obsługiwana przez wstępnie zdefiniowane fazy z poziomu jednostki centralnej
21.
o minimalnych parametrach pracy: zakres prędkości co najmniej od 1 do 200 rpm,
przepływ do 300 ml/min
Uchwyty do zamiennego stosowania worków jednorazowych wykonane ze stali AISI
22.
304 lub stali 316L (2 sztuki)
Zbiornik recyrkulacyjny o objętości minimum 1000 ml wykonany z PSU (polisulfon),
powinien być przeźroczysty, wyposażony w mieszadło magnetyczne (zakres pracy
23. mieszadła najmniej 100-1000 rpm oraz wyposażenie w łamacz wiru typu np. vortex
breaker) i samouszczelniającą się pokrywę z portem odpowietrzającym, ustawiony na
celi ważącej zbiornik.
19.

24. Urządzenie powinno umożliwiać manualny i automatyczny tryb pracy

Materiał z którego zostało wykonane urządzenie musi być odporny na proces
25. sanityzacji i czyszczenia systemu środkami chemicznymi skutecznymi dla usuwania

białek oraz innych substancji pochodzenia biologicznego.
Wszelkie komponenty składowe urządzenia powinny być łatwo dostępne i łatwo
26.
demontowane celem ich przeglądu.
27. Oprogramowanie do wizualizacji i gromadzenia danych procesowych
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Zakres prędkości pompy perystaltycznej jednostki głównej od 20 - 2000 rpm,
przepływ co najmniej od 1 do 10 l/h.
Zakres prędkości dodatkowej pompy perystaltycznej od 1 do 200 rpm, przepływ do
29.
300 ml/min
28.

30. Waga o zakresie wagowym w granicach: 0 do 7500 g, dokładność : ± 0,1 g
31.

Pomiar ciśnienia w zakresie pomiarowym: od -1 do +4 bar, dokładność: </= 0,5%
zakresu

32. Pomiar pH od 1 do 14
33. Pomiar temperatury w zakresie od 0 do 100°C
34. Możliwość instalacji filtrów o powierzchni czynnej od 50 cm2 do 1200 cm2

Oprogramowanie powinno zapewniać: gromadzenie danych w interwałach co 0,5
35. sekundy, wizualizację procesu, opis procesu, transfer danych, eksport danych do
arkusza Excel, możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły.
Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia do systemu komputerowego i wydruku
36.
raportu z przebiegu procesu
II

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji (bez wyłączeń)
na okres minimum 24 miesiące, jednak nie krótszy, niż wynikający z gwarancji producenta.
Okres udzielonej gwarancji dotyczy całości przedmiotu zamówienia.
Gwarancja liczona jest od daty dostarczenia i przystosowania do użytkowania przedmiotu
zamówienia potwierdzonej stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
obie Strony Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu dokumentu
gwarancyjnego, powyższy zapis ma charakter i znaczenie także takiego dokumentu
gwarancji Wykonawcy - z tym zastrzeżeniem, że nie wyłącza to dłuższego okresu gwarancji
jakości, udzielonego przez producenta, dostawcę lub sprzedawcę rzeczy. Okres rękojmi za
wady równy jest okresowi gwarancji jakości.
Dokument gwarancji Wykonawca składa najpóźniej w dniu instalacji przedmiotu
zamówienia.

2.

Wykonawca w okresie obowiązującej gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia,
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3.

4.

5.

6.

7.

w ramach ceny oferty zapewni: wykonanie obowiązkowych przeglądów, zgodnie
z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu (jednak nie rzadziej niż raz do
roku) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (przy czym ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązującej gwarancji) oraz wykonanie wszelkich czynności
serwisowych i konserwacyjnych, mających na celu utrzymanie przedmiotu umowy w ciągłej
sprawności - przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych, części zużywalnych lub
materiałów eksploatacyjnych - zgodnie z kartą gwarancyjną i zaleceniami producenta
przedmiotu zamówienia / sprzętu oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
Wszelkie koszty przejazdu lub przesyłki, dotyczące ww. wszelkich czynności serwisowych
gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.
Wykonawca w okresie obowiązującej gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia, w ramach
ceny oferty zapewni wykonanie obowiązkowych testów specjalistycznych w zakresie
i częstotliwością zgodnymi z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Czas reakcji serwisu, w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna) - w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - do 24 godzin, licząc od
momentu zgłoszenia awarii: telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
Czas naprawy niesprawności przedmiotu zamówienia / sprzętu przez Wykonawcę nie może
być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia (tj. od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku konieczności sprowadzenia
części z zagranicy nie dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia awarii:
telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
Potwierdzeniem wykonania każdej czynności serwisowej będzie: wpis do paszportu
przedmiotu zamówienia/sprzętu, karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawiony przez Wykonawcę dokument
dopuszczający wyrób medyczny do eksploatacji przez Zamawiającego (certyfikat,
świadectwo sprawności przedmiotu zamówienia bądź inny dokument, wynikający
z przedmiotowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego).
Na naprawiony element, część lub podzespół Wykonawca udziela Zamawiającemu i jego
następcom prawnym gwarancji na okres nie krótszy, niż wynikający z gwarancji producenta,
licząc od dnia jego zainstalowania i zobowiązuje się w tym okresie do usunięcia bezpłatnie
(na swój koszt i ryzyko) wad, niesprawności tego elementu, części lub podzespołu)
Strona 22 z 58

8.

9.

10.

11.

12.
13.

w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii/niesprawności. Jeśli
usunięcie usterki będzie wymagało sprowadzenia tej części zza granicy, termin usunięcia
zostaje wydłużony do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii/niesprawności.
Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, powyższy zapis
ma charakter i znaczenie także takiego dokumentu, z tym zastrzeżeniem, że nie wyłącza to
dłuższego okresu gwarancji jakości, udzielonego przez producenta, dostawcę lub sprzedawcę
rzeczy.
Wykonanie przeglądu technicznego potwierdzonego wpisem do paszportu przedmiotu
zamówienia / sprzętu oraz wystawienie przez Wykonawcę dokumentu dopuszczającego
przedmiot zamówienia do eksploatacji przez Zamawiającego (certyfikat, świadectwo
sprawności sprzętu bądź inny dokument, wynikający z przedmiotowych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego) – w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawcę – w ramach ceny oferty.
Wykaz podmiotów (proszę podać dane teleadresowe, sposób kontaktu) - upoważnionych
przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela - wykonujących gwarancyjne
i pogwarancyjne usługi serwisowe na terenie Polski (ze szczególnym uwzględnieniem
lokalizacji serwisu na terenie województwa mazowieckiego, umożliwiającej przybycie
uprawnionego inżyniera w nagłych sytuacjach awaryjnych w jak najkrótszym czasie).
Wykonawca składa najpóźniej w dniu instalacji przedmiotu zamówienia.
Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych
określonych przez wytwórcę - na terenie Polski (ze szczególnym uwzględnieniem
województwa mazowieckiego ) - upoważnionych przez wytwórcę.
Wykonawca składa najpóźniej w dniu instalacji przedmiotu zamówienia.
Zagwarantowanie dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na terenie
Polski przez minimum 10 lat od zakończenia produkcji przedmiotu zamówienia,
z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.
Wykaz środków (nazwa, typ, rodzaj) dopuszczonych do czyszczenia i konserwacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca składa najpóźniej w dniu instalacji przedmiotu zamówienia.
Częstotliwość/ilość dokonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta.
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14.

15.

16.

17.

W przypadku wykonywania wszelkich czynności (usług) serwisowych, w tym również
napraw, przeglądów, konserwacji, aktualizacji oprogramowania - obejmujących okres ponad
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenie części
zamiennych z zagranicy ponad 5 dni roboczych – od dnia zgłoszenia - wówczas Zamawiający
nałoży na Wykonawcę karę umowną zgodnie z zapisami umowy.
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o udokumentowany czas przestoju
lub wadliwego działania przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku
dwukrotnej naprawy gwarancyjnej jednego z elementów głównych przedmiotu zamówienia /
sprzętu, przy zgłoszeniu trzeciej jego awarii, oraz jeżeli ulegnie on uszkodzeniu w czasie
gwarancji w taki sposób, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa, co zostanie
potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia / sprzętu.
Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę
(producenta) lub jego autoryzowanego przedstawiciela, który dokonuje w ramach tego
upoważnienia fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi
serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - sprzętu stanowiącego
przedmiot zamówienia, które zgodnie z instrukcją używania nie mogą być wykonane przez
ich użytkownika.
Dane podmiotu upoważnionego przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do
wykonywania powyższych czynności.
*Nazwa, dokładny adres siedziby, nr tel., nr fax, email: ……………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Powiadomienie o wystąpieniu awarii nastąpi w formie faxu na nr:* ....................., lub telef.
pod nr* …….............................., lub mailem na adres*: …………………..
………………………………….. ……...
Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy
jest*: ……………….………………….............................................................................., tel.
kontaktowy*: ………………………………. *(należy wpisać)
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III.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Szkolenie podstawowe w siedzibie Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego
pracowników (minimum 5 osób) w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego
i bezpiecznego korzystania z przedmiotu zamówienia / sprzętu i jego bieżącej konserwacji.
Szkolenie w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin, na wniosek Zamawiającego
z możliwością rozłożenia na uzgodnione etapy. Szkolenie potwierdzone certyfikatem - w
cenie oferty. (W razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym
okresie pracy przedmiotu zamówienia / sprzętu np. poprzez dodatkowe szkolenie,
konsultacje, itp.).
Szkolenie potwierdzone certyfikatem - w cenie oferty.

Deklaracja CE/ certyfikaty jednostek notyfikowanych, które brały udział w
procedurze oceny zgodności przedmiotu zamówieniaWykonawca składa dokumenty
na wezwanie przez Zamawiającego
Lista części zamiennych – język polski lub angielskiWykonawca składa najpóźniej w dniu
instalacji przedmiotu zamówienia.
Rekomendowany sposób czyszczenia urządzenia – język polski lub angielski
Wykonawca składa najpóźniej w dniu instalacji przedmiotu zamówienia.
Certyfikat membran ultrafiltracyjnych zawierający minimum informację o: wartości punktu
odcięcia wyrażoną w kDa, datę ważności membrany, materiale z którego wykonana została
membrana, materiale z którego wykonana została obudowa kasety
Wykonawca składa dokumenty na wezwanie przez Zamawiającego
Do urządzenia wymagane jest dołączenie zestawu membran ultrafiltracyjnych odpowiednich
do użytkowania z zamawianym urządzeniem o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 1200
cm2
w
następującej
ilości
i
parametrach:
po
jednej
membranie
o punkcie odcięcia przy 10, 30, 100 i 300 kDa. Wymagania dotyczące zestawu membran
ultrafiltrujących: kaseta do ultrafiltracji powinna być kompatybilna z zamawianym systemem,
materiał membrany filtrującej: polyethersulfone (PESU) nie adsorbujący białek i wirusów,
kaseta musi mieć możliwość sanityzacji chemicznej z zastosowaniem NaOH, maksymalne
ciśnienie pod którym ciecz jest wprowadzana na membranę nie mniejsze niż 4 bary w 20°C,
maksymalna temperatura prowadzenia procesu ciągłego nie może być mniejsza niż 50°C,
kaseta filtracyjna musi być stabilna w zakresie pH od 1 do 14 oraz być dostarczona w
odpowiednim roztworze konserwującym
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7.

8.

9.
10.

11.

Do urządzenia wymagane jest dołączenie zestawu jednorazowych worków do
magazynowania permeatu. Wielkości worka: 1 L i 3 L, ilość: 10 sztuk na każdą
wielkość worka. Wymagania dotyczące dostarczanych worków: certyfikat jałowości.
Dokumenty w języku polskim, zawierające dane techniczne producenta (instrukcje, katalogi,
fotografie, foldery, ulotki reklamowe, materiały firmowe, itp.), potwierdzające jednoznacznie
zgodność deklarowanych parametrów technicznych i eksploatacyjnych z danymi producenta
oraz potwierdzające parametry minimalne-graniczne określone przez Zamawiającego.
Wykonawca składa na wezwanie przez Zamawiającego..
DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) w języku polskim w formie papierowej
i elektronicznej (CD, DVD, PEN DRIVE).
Wykonawca składa wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
Instrukcja obsługi w języku polskim (w formie papierowej i elektronicznej).
Wykonawca składa wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
Paszport techniczny z wpisami potwierdzającymi: montaż, uruchomienie i szkolenie;
z informacją o sprawności urządzenia.
Wykonawca składa najpóźniej w dniu, w którym Strony uprzednio podpisały Protokół
Przekazania – Odbioru przedmiotu zamówienia / sprzętu bez zastrzeżeń
Zamawiającego.

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie
oferty.
W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta.
W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI wartości oferowanych parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).
, dnia ___/___/20__ r.
______________________________
podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy
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…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz numer DP.1.
BIOMED. 1.2020
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
(UWAGA! OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na dostawę „Zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji umożliwiającego filtrację z
przepływem stycznym (TFF) w ramach projektu „Opracowanie profilaktycznej
szczepionki przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wywołującego COVID-19 (coronavirus
disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy krowianki MVA”,, prowadzonego przez
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.,
ja niżej podpisany: …………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
[nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum)

oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

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

…………….……., dnia …………………. r.
…………………………………………

(miejscowość)

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

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

…………….……., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)
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…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ NUMER DP.2.
BIOMED.1.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
UWAGA!!! OŚWIADCZENIE SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT
(Oświadczenie składane zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert)

Ja/my niżej podpisany/i:
………………………………………………………………………………………………..…
działając w imieniu i na rzecz
………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON,
KRS/CEIDG)
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę: Zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji
umożliwiającego filtrację z przepływem stycznym (TFF) w ramach projektu
„Opracowanie profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wywołującego
COVID-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy krowianki MVA”
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) wraz
z innymi Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.*
------------------------------ albo ------------------------------ oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) wraz z innym
Wykonawcą/Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty
(podmioty wymienione poniżej – pełna nazwa i adres siedziby) *, **
1. .…………………………….
2. ……………………………..
………………… ….. ….. …..r.
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

* nieodpowiednie skreślić
** w takim przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawców, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca
powinien przedstawić stosowne dowody.
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Część II SIWZ
WARUNKI SZCZEGÓLNE (WSZ)
Niniejsze Warunki szczególne dotyczą postępowania określonego we wstępie do niniejszej
SIWZ. Powinny one być interpretowane wraz z całością dokumentów składających się na
specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejsze Warunki szczególne SIWZ
określają:
A. warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków;
B. kryteria oceny ofert;
C. pozostałe informacje uzupełniające Warunki ogólne SIWZ
A.
Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia;
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku we wskazanym zakresie.
1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa warunku we wskazanym zakresie.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
1.3.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie określa warunku we wskazanym zakresie.
1.3.2. w zakresie potencjału technicznego i kadrowego
Zamawiający nie określa warunków we wskazanym zakresie.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
następujących dokumentów i oświadczeń: Zamawiający nie określa warunku we
wskazanym zakresie.
2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Z tego względu w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy wskazać
warunek, którego spełnianie wykazuje dany Wykonawca. Pozostałe wymienione
w pkt 2.2 dokumenty również powinny dotyczyć tego Wykonawcy, spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę, który wykazuje spełnienie danego
warunku.
2.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca dokumenty
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w tym zakresie składa wraz z ofertą. W celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności:
2.2.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia,
2.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
2.2.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega, tj. doświadczenie,
osoby zdolne do wykonania zamówienia, zrealizuje usługi będące
przedmiotem zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą,
Informacje wskazane w pkt 2.2.1 - 2.2.4 mogą być zawarte w zobowiązaniu,
o którym mowa powyżej.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawców w sytuacji określonej w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23)
lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, w tym także w przypadku, gdy okoliczności wskazane
w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp dotyczyć będą podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Na potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu powinien on złożyć
następujące dokumenty:
3.1. Załączane do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania, zgodne ze wzorem określonym formularzem
nr DP.1.;
3.2. Składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.
2 ustawy Pzp, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualne na dzień złożenia
niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1) ustawy Pzp;
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1282) w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa,
na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, dotyczący tego podmiotu aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
5.1. żądanych przez Zamawiającego: dokumentów, o których mowa w ppkt. 3.2,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1) ustawy Pzp - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o którym mowa w ppkt 5.1 winien być wystawiony nie wcześniej
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcja, spółki cywilne) oświadczenie wymienione w pkt 3.1 i dokument wskazany
w pkt 3.2 powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7. Oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
powinny być składane w formie oryginału. W przypadku, gdy Wykonawca polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinno być
przedłożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty wskazane w części II SIWZ
powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym
powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Na wezwanie Zamawiającego, wystosowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2)
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
8.1. kopii Certyfikatu CE/certyfikatów jednostek notyfikowanych, które brały
udział w procedurze oceny zgodności wyrobu (jeżeli dotyczy przedmiotu
zamówienia);
8.2. kopii Certyfikatu membran ultrafiltracyjnych zawierający minimum
informację o: wartości punktu odcięcia wyrażoną w kDa, datę ważności
membrany, materiale z którego wykonana została membrana, materiale z którego
wykonana została obudowa kasety
8.3. kopii Firmowych Materiałów Informacyjnych Producenta (w języku polskim),
zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia
wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
Formularz OF.1. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu
i pozycji dotyczy; W FMI powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez
Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne
z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku braku potwierdzenie
wymaganych parametrów, zawartych w Formularzu OF.1, w FMI Wykonawca
dołączy
oświadczenie
producenta
przedmiotu
zamówienia
lub
też oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymaganych parametrów.
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B.

Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria i ich wagi:
Nazwa kryterium

Waga kryterium
Cena

60 %

Okres gwarancji

40 %

1.1. Kryterium „Cena”
W ramach kryterium „Cena” – dalej „C” każda oferta uzyskać może maksymalnie
60 punktów.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia,
obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania
ceny oferty, określonym w cz. III SIWZ ust. 9 – podaną w formularzu ofertowym
(Formularz OF.0.), zgodnie z następującym wzorem:
C= (Cmin/Cof)* 60
gdzie:
C: liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
Cmin: najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia wśród ofert złożonych
przez Wykonawców,
Cof: cena badanej oferty.
1.2. Kryterium „Okres gwarancji”
W ramach kryterium "Okres gwarancji” – dalej „G” oferta Wykonawcy może
uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocena w zakresie kryterium zostanie przyznana na podstawie deklaracji Wykonawcy
zawartej w pkt. 4 lit b) wypełnionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego
OF.0., zgodnie z poniższą tabelą:
„Okres gwarancji”
(liczony od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu zamówienia)
24 miesiące
25-36 miesięcy
37 i więcej miesięcy

Liczba punktów
0
20
40

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w Formularzu OF.0. powyższej
informacji Zamawiający przyzna ofercie zero (0) punktów w ramach kryterium i uzna,
że Wykonawca jest związany minimalnym okresem gwarancji tj. 24 miesiące.
W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu OF.0. okresu gwarancji
krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
Okres liczony od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 2.
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3. Łączna suma punktów w ramach kryteriów oceny ofert
Łączna ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę
ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, obliczoną zgodnie
z następującym wzorem:
OKO = C + G
gdzie:
OKO: łączna ocena końcowa oferty,
C:
ocena oferty w ramach kryterium „Cena”,
G:
ocena oferty w ramach kryterium „Okres gwarancji”.
4. Inne informacje
1) Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100 punktów.
2) Wagi kryteriów określone w procentach będą w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert odzwierciedlone w punktacji za dane kryterium wg zasady 1% = 1 punkt.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria),
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5) Każdorazowo ocena oferty w ramach danego kryterium zaokrąglona będzie do setnych
części punktu, zgodnie z zasadą, iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 zaokrąglane będą
„w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 zaokrąglane będą „w górę”.
6) Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen
cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
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C.

Pozostałe informacje uzupełniające Warunki ogólne SIWZ

1.

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

4.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie
po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem
umowy przedłożyć Zamawiającemu:
1) umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną
ofertę zawierająca upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania
i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich
Wykonawców, a także do otrzymywania płatności;
2) wskazać osoby umocowane do zawarcia umowy i okazać stosowne
pełnomocnictwa;
3) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy
przedmiotowego zamówienia;
4.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. niniejszej
Części SIWZ, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego
odrębnym pismem.

5.

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku,
o którym mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

6.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom
jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
oraz ponieśli
lub
mogli
ponieść
szkodę
w
wyniku
naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
6.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności
Zamawiającego
podjętej
w
niniejszym
postępowaniu
lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
6.2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym
Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.3. Przysługujące Wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej
zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia mniejszą
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp:
1) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli
została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo
w terminie 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób;
3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a postanowień SIWZ - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej;
4) odwołania inne niż określone w punkcie 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
5) jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się
nie później niż:
a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający
nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na którą nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp;
7) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa
w pkt 6, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie Pzp dla tej czynności.
6.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)
w formie pisemnej albo postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6.5. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;
2) określać żądanie odwołującego;
3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4
ustawy Pzp;
2) uiszczono wpis.
6.7. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
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przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środka komunikacji
elektronicznej.
6.8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają
się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
6.9. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca
doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
6.10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni,
że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję.
Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.
6.11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której
przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186
ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego.
6.12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej
wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO
lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
6.13. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy
Pzp.
6.14. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc
prawną na równi z wyrokiem sądu.
6.15. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu zgodnie z przepisami Rozdziału 3 Działu VI
ustawy Pzp.
7.

8.

Zebranie przedofertowe
Zamawiający nie przewiduje
z Wykonawcami.

przeprowadzenia

zebrania

przedofertowego

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9.

Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Pzp.
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Część III SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia stanowi element specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Postanowienia niniejszej części należy interpretować łącznie z pozostałymi częściami SIWZ.
Część III SIWZ określa w szczególności:
1. nazwa przedmiotu zamówienia;
2. termin realizacji zamówienia i okres obowiązywania umowy;
3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis części zamówienia oraz
wariantów wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli Zamawiający przewiduje
możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych;
4. podwykonawstwo
5. możliwość składania ofert wariantowych;
6. możliwość składania ofert częściowych;
7. możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
8. wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę
potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego;
9. opis sposobu obliczenia ceny oferty (opis wymagań jakie należy uwzględnić w cenie
oferty, ewentualny opis sposobu kalkulacji ceny oferty lub formularz cenowy z
opisem sposobu jego wypełnienia bądź przedmiar robót);
10. zasady rozliczenia (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności);
11. wymagania w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
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1.

Nazwa przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do ultrafiltracji i diafiltracji
umożliwiającego filtrację z przepływem stycznym (TFF) w ramach projektu
„Opracowanie profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-COV-2
wywołującego COVID-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy
krowianki MVA”,Cel realizacji zamówienia
2) Celem realizacji zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę dostarczenia i
uruchomienia urządzenia oraz wykonanie kwalifikacji IQ/OQ.

2. Termin realizacji zamówienia i okres obowiązywania umowy
2.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu, instalacji przedmiotu
zamówienia: najpóźniej w terminie 90 dni licząc od daty zawarcia Umowy;
2.2. Za dzień wykonania wszystkich czynności przewidzianych niniejszym zamówieniem
uznaje się datę podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony
Umowy.
2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia odpowiednio
opakowanego i oznaczonego, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do
Zamawiającego, zgodnie z terminem dostawy określonym w ust. 3.1,
2) dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia n /w dokumentów
w języku polskim:
a) kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do
obrotu na terytorium RP, w tym deklarację zgodności CE,
b) instrukcję obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu
zamówienia,
c) szczegółowe zestawienie warunków gwarancyjnych,
d) dokumentację techniczno-ruchową, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia,
e) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług
przez punkty serwisowe, w okresie pogwarancyjnym,
f) uzupełnioną książkę pracy i kontroli jakości oferowanego przedmiotu zamówienia
(paszport techniczny dla przedmiotu zamówienia, dla każdego jego samodzielnie
działającego elementu), z uzupełnioną datą instalacji, uruchomienia i terminem
następnego przeglądu,
g) kartę gwarancyjną /karty gwarancyjne/,
h) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów
eksploatacyjnych, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia,
i) wykazu podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania
instalacji i serwisu gwarancyjnego oraz przeprowadzenia napraw (zgodnie z art.
90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych),
j) wykazu dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów
eksploatacyjnych (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych),
3) dostarczenie
sprzętu,
wykonanie
niezbędnych
prac
integracyjnych
i przystosowawczych do uruchomienia zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz
uruchomienie wszystkich elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia,
4) przeprowadzenie prób i testów wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym
testów akceptacyjnych przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia,
5) przeprowadzenie szkolenia u Zamawiającego zgodnie z Opisem przedmiotu
zamówienia (Oferowane parametry techniczne/graniczne) stanowiącym Formularz
OF.01;
6) pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zadania
stanowiącego przedmiot zamówienia,
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7) przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac
przystosowawczych do posadowienia;
2.4. Miejscem dostawy i instalacji przedmiotu zamówienie oraz przeprowadzenia szkolenia
jest siedziba Zamawiającego.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego
skierowanych przez niego do obsługi przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 2.3. pkt 5)
w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia - od dnia dostarczenia
i przygotowania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
2.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili
przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis części zamówienia
oraz wariantów wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje
możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych
3.1.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według kodów CPV
3.1.1.1. Ogólny kod CPV:
31213000-2 Urządzenia przemysłowe

3.2.

Opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu OF.01 –
Formularz „Oferowane parametry techniczne/graniczne”;
3.2.2. Wykonawca ma obowiązek wypełnić Formularzu OF.01 i załączyć go do
Oferty, pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.
3.2.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu
stanowiącego przedmiot zamówienia, nieużywanego, wyprodukowanego
nie wcześniej niż w 2020 roku, pochodzącego z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej,
oznakowanego symbolem CE i nieobciążonego prawami osób trzecich, jego
instalacja,
uruchomienie
oraz
wszystkie
czynności
związane
z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
3.2.4. Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja urządzenia stanowiąca
przedmiot zamówienia, stanowi jego własność, jest wolna od wad
fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.
3.2.5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę
handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje
potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli
oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca
dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
3.2.6. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których
w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych.
3.2.7. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia
opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
3.2.7.1. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które
odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub
rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
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3.2.7.2. Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek
udowodnienia równoważności oferowanych produktów.
3.2.8. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Istotnych postanowieniach Umowy” stanowiącym część IV
SIWZ.
4. Podwykonawstwo
4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych zadań wchodzących w skład
zamówienia podwykonawcom.
4.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę zadań wchodzących w skład
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4.3. Powierzenie wykonania określonych zadań wchodzących w skład zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie zamówienia.
4.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę: prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia
na dostawy, zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt. 2) ustawy P.z.p.
4.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy P.z.p.,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.
5. Możliwość składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.

Możliwość składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
8.

Wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę
potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego: W celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia
następujących dokumentów: Dokumenty wskazane w Części II A ust. 8 SIWZ.

9. Opis sposobu obliczania ceny oferty (opis wymagań, jakie należy uwzględnić w cenie
oferty, ewentualny opis sposobu kalkulacji ceny oferty lub formularz cenowy
z opisem sposobu jego wypełnienia bądź przedmiar robót).
9.1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę oferty.
9.2. Cena oferty jest wartością brutto w PLN (złotych polskich) ustaloną dla przedmiotu
zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ na warunkach umowy — CZĘŚĆ IV SIWZ.
9.3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowane ceny winny
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być cenami całkowitymi i ostatecznymi, uwzględniającymi wszelkie koszty
wykonania przedmiotu zamówienia.
9.4. Cena oferty powinna zostać skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na
wartości zależne od wielkości zamówienia, obejmująca wszelkie koszty
i obciążenia powstające w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, m. in.:
1) cenę przedmiotu zamówienia,
2) koszty transportu zagranicznego i krajowego do Zamawiającego wraz
z pakowaniem i znakowaniem przedmiotu zamówienia niezbędnym do
transportu,
3) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
4) koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia za granicą i w kraju, do czasu
przekazania go Zamawiającemu,
5) koszty dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia
w miejscu dostawy,
6) koszty niezbędnej integracji, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia,
7) koszty wszelkich niezbędnych prac przystosowawczych do posadowienia
i uruchomienia zaoferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy
przedmiotu zamówienia,
8) koszty instruktażu wstępnego i przeszkolenia pracowników Zamawiającego,
9) koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia
szkolenia, jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia,
10) koszty gwarancji, konserwacji i przeglądów technicznych przedmiotu
zamówienia w okresie gwarancji,
11) koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług,
12) inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej itp. oraz inne
daniny publiczno- prawne obciążające przedmiot zamówienia.
9.5. Cena powinna zawierać podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień,
w którym upływa termin składania ofert. Prawidłowe ustalenie podatku VAT
należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
Ustawy
o podatku od towarów i usług.
9.6. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym (Formularz OF.0.) muszą
być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu
ogólnych reguł matematycznych, wg których wartości te zaokrąglone będą do
setnych części punktu, zgodnie z zasadą, iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000
zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000, zaokrąglone będą
„w górę”.
9.7. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu oferty sporządzonym według wzoru
(Formularz OF.0.).
9.8. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w formularzu oferty (Formularz
OF.0.) spowoduje odrzucenie oferty.
9.9. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
9.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Zasady rozliczenia (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności)
10.1. Zamawiający przewiduje rozliczenie w Złotych Polskich.
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10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli
zaliczek.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia
wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Terminy i warunki płatności wynagrodzenia zostały szczegółowo określone
w Części IV SIWZ.
Rachunek bankowy Wykonawcy powinien być ujawniony w wykazie
prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”) prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy wskazany w umowie
rachunek bankowy nie będzie znajdował się w ww. wykazie, Zamawiający
uprawniony będzie do dokonania zapłaty należności na inny rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ww. wykazie.

11. Społeczne warunki realizacji zamówienia - Wymagania w zakresie zatrudnienia
osób na podstawie umowy o pracę
Zamawiający nie określa wymagań we wskazanym zakresie.
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Część IV SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
Niniejsze postanowienia umowy stanowią element specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Postanowienia niniejszej części należy interpretować łącznie z pozostałymi częściami SIWZ.
Część IV SIWZ zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy (ze wskazaniem jako Zamawiającego Skarbu Państwa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz opisem sposobu reprezentacji
Zamawiającego);
2) określenie przedmiotu zamówienia (w tym klauzule dotyczące praw autorskich,
jeśli powinny mieć zastosowanie, możliwość wprowadzenia zmian zakresu
zamówienia i warunki wprowadzenia zmian zakresu zamówienia);
3) termin realizacji umowy i kwestie z tym związane (np. harmonogram działań,
„kamienie milowe”, możliwość wprowadzenia zmiany terminu i warunki
wprowadzenia zmian terminu);
4) określenie obowiązków Zamawiającego (w tym określenie ryzyk ponoszonych
przez Zamawiającego);
5) określenie obowiązków Wykonawcy (w tym ryzyka ponoszone przez Wykonawcę);
6) sposób wykonania umowy (w tym, jeśli ma to zastosowanie, opis gwarantowanego
przez Wykonawcę rezultatu, możliwość wprowadzenia zmian sposobu wykonania
zamówienia i warunki wprowadzenia zmian sposobu wykonania zamówienia);
7) procedura odbioru (w tym wskazanie terminów dla czynności odbiorowych każdej
ze stron i określenie czy procedura odbioru powinna być ujęta w terminie realizacji
umowy czy następuje po tym terminie);
8) wynagrodzenie (w tym np. sposób ustalenia wynagrodzenia, maksymalna nominalna
wartość umowy, postanowienia dotyczące podatku VAT, zaliczek, klauzul
waloryzacyjnych, możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia i warunki
wprowadzenia zmian wynagrodzenia, zasady i warunki płatności wynagrodzenia);
9) odpowiednio do przedmiotu zamówienia postanowienia dotyczące gwarancji jakości,
informacja o ewentualnym wydłużeniu okresu rękojmi lub o zrównaniu okresu
rękojmi z okresem gwarancji, warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego,
ewentualne postanowienia dotyczące świadczeń pogwarancyjnych;
10) warunki dokonania innych zmian umowy;
11) sankcje umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (kary umowne,
umowne prawo odstąpienia);
12) sposób rozstrzygania sporów.
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UMOWA nr [∎]
Niniejsza umowa została zawarta w Warszawie w dniu [∎] roku pomiędzy:
Wytwórnią Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000287031, wysokość kapitału zakładowego: 9 000 000,00
zł, NIP: 525-000-03-92, REGON: 000288001,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Panią Małgorzatę Pajączek
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:
[∎], z siedzibą w [∎] przy ulicy [∎], (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [∎], prowadzonego przez Sąd
Rejonowy [∎], [∎] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [∎],
REGON: [∎], reprezentowaną przez [∎], zwaną dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą [∎], adres wykonywania działalności gospodarczej: [∎],
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
PESEL: [∎], NIP: [∎], REGON: [∎], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], legitymującym/ą
się dowodem osobistym numer: [∎] seria [∎], wydanym przez [∎], dnia [∎], PESEL: [∎],
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą [∎], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [∎], NIP: [∎], REGON: [∎],
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą [∎], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [∎], NIP: [∎], REGON: [∎],
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [∎], na
podstawie umowy z dnia [∎], NIP: [∎], REGON: [∎], reprezentowanymi przez [∎],
zwanymi dalej „Wykonawcą”,*
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.
Strony zawierają Umowę o następującej treści:
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§ 1.
TRYB POSTĘPOWANIA
Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu
nieograniczonego” Nr BIOMED.1.2020 – na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą i montażem Zestawu do ultrafiltracji
i diafiltracji umożliwiającego filtracje z przepływem stycznym (TFF) w ramach
projektu „Opracowanie profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-COV-2
wywołującego COVID-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy
krowianki MVA” na rzecz Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.,
zwanym dalej „przedmiotem umowy”.
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy, kompletny przedmiot umowy pochodzący
z bieżącej produkcji, nieużywany i niepoekspozycyjny.
Wykonawca oświadcza, iż po zainstalowaniu przedmiot umowy będzie gotowy do pracy –
użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem przedmiotu zamówienia / sprzętu - bez
dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Wykonawca oświadcza, iż żadna jego
część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie
była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.
Szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne przedmiotu umowy określa
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (Formularz OF.1).
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest tożsamy z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną przez Wykonawcę ofertą,
która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (Formularz OF.0).
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy
stanowi jego własność, jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych,
nieobciążony prawami osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów
eksploatacyjnych, po uprzednim montażu przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa, zgodnie z treścią i jej celem, przy dochowaniu najwyższej staranności
oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczany przedmiot umowy spełniać będzie wszelkie
wymagania według polskiego prawa, w tym w szczególności w zakresie jakości oraz
dopuszczenia do obrotu.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami
potrzebnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że
przedmiot umowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do realizacji jego
działalności statutowej.
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§ 3.
WARTOŚĆ UMOWY
1. Strony uzgadniają, że całkowita maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi:

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

................... zł brutto (słownie: ............. zł), w tym: .... % podatku od towarów i usług
(VAT), wartość netto: …………. zł (słownie: ……………… zł).
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie
przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
Wartość przedmiotu umowy wynika z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał
z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy.
W kwocie, o której jest mowa w ust. 1 zawierają się wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności:
1) cena przedmiotu umowy,
2) koszty transportu zagranicznego i krajowego do Zamawiającego wraz z pakowaniem
i znakowaniem przedmiotu umowy niezbędnym do transportu,
3) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
4) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy za granica i w kraju, do czasu przekazania
go Zamawiającemu,
5) koszty dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu
dostawy,
6) koszty niezbędnej integracji, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy,
7) koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, jeżeli
dotyczy przedmiotu umowy,
8) koszty gwarancji, konserwacji i przeglądów technicznych przedmiotu umowy w
okresie gwarancji,
9) koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług,
10) inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej itp. oraz inne daniny
publiczno- prawne obciążające przedmiot umowy.
Cena brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od
towarów i usług VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania na fakturze wszystkich elementów
zamówienia pod kątem ich zróżnicowania stawką podatku VAT.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,
ani regulować ich w drodze kompensaty.
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
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§ 4.
DOSTAWA
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie najpóźniej: 90
dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Wykonawca na własny koszt zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest na każde pisemne żądanie Zamawiającego i wyznaczonym
terminie - nie krótszym niż 3 dni, przedstawić oryginał lub potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu
umowy do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 186 z późn. zm.):
1) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym jest mowa w niniejszym ustępie
Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na przedstawienie dokumentów, o których
jest mowa,
2) w przypadku nie dotrzymania dodatkowego terminu, o którym jest mowa w pkt 1)
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty upływu
dodatkowego terminu. Przepis § 7 ust. 4 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontrolowania warunków, w jakich
przewożony był przedmiot umowy oraz czy był on transportowany zgodnie z zaleceniami
producenta. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający zastrzega sobie prawo do
nieprzyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem skutków, o których
mowa w § 10 ust. 11-14.
5. Za dzień wykonania wszystkich czynności przewidzianych niniejszą Umową uznaje się
datę podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony Umowy, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy odpowiednio opakowanego i
oznaczonego, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do Zamawiającego,
zgodnie z terminem dostawy określonym w ust. 1,
2) dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy n /w dokumentów w języku
polskim (Osobą upoważnioną do odbioru niżej wymienionych dokumentów jest osoba
wskazana w ust. 7):
a) kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu umowy do obrotu na
terytorium RP, w tym deklarację zgodności CE,
b) instrukcji obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu
umowy,
c) szczegółowego zestawienia warunków gwarancyjnych zgodnych z parametrami
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,
d) dokumentacji techniczno-ruchowej,
e) wykazu autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług
przez punkty serwisowe, w okresie pogwarancyjnym,
f) uzupełnionej książki pracy i kontroli jakości oferowanego przedmiotu zamówienia
(paszport techniczny dla przedmiotu zamówienia, dla każdego jego samodzielnie
działającego elementu), z uzupełnioną datą instalacji, uruchomienia i terminem
następnego przeglądu,
2.
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

g) karty gwarancyjnej / kart gwarancyjnych,
h) wykazu dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów
eksploatacyjnych, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy,
Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawach
technicznych oraz związanych z terminem dostawy jest Pani/Pan Marcin Solga –
marcin.solga@biomed.com.pl, nr. tel. +48 792 97 47 96 .
Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawach związanych
z terminem przeszkolenia personelu jest Pani/Pan Marcin Solga –
marcin.solga@biomed.com.pl nr. tel. +48 792 97 47 96 .
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest Pani/Pan
……………………………… - nr. tel. ……………….. .
Miejscem dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy jest siedziba
Zamawiającego: tj. Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o., ul.
Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa .
Przed podjęciem czynności określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest
do wcześniejszego omówienia i ustalenia procedury realizacji przedmiotu umowy z
osobami, o których jest mowa w ust. 7-8.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia
przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
§ 5.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność zostanie realizowana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, zawierającej poprawny numer rachunku bankowego
Wykonawcy, do której dołączono kopię protokołu odbioru.
Rachunek bankowy Wykonawcy powinien być ujawniony w wykazie prowadzonym na
podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tzw. „biała lista”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W
przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie będzie znajdował się w ww. wykazie,
Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty należności na inny rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ww. wykazie.
Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił obustronnie podpisany Protokół
zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy
nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz Podwykonawców
o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe w związku z wykonywanymi
zakresami prac dotyczącymi przedmiotu umowy zostały uregulowane.
Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez
Zamawiającego.
Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający,
koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym
w ust. 1, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
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o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności
i wysokości naliczonych odsetek.
§ 6.
GWARANCJA, RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczoną aparaturę na okres
min. …. miesięcy (ostateczny zostanie wskazany w ofercie Wykonawcy) na oferowany
przedmiot umowy.
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy, zgodną w szczególności
z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady lub usterki powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne usterki lub wady powstałe
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
5. Zgłoszenie wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną (adres e-mail:
………..). Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady lub
usterki pisemnie w dniu zgłoszenia i zobowiązany jest poinformować pisemnie
Zamawiającego o terminie likwidacji zgłoszonej wady lub usterki. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać naprawy/usunięcia usterek i awarii w terminach określonych
w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
6. Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w terminie, o którym mowa
w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany, na cały
pozostały okres naprawy.
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania
bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancyjnym w zakresie
i częstotliwością zgodną z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń.
8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych/materiałów eksploatacyjnych
przez 10 lat od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
9. Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca
zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia
stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:
1) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
2) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.
10. Gwarancja obejmuje usterki lub wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania
niewłaściwych materiałów, części, oprogramowania, niewłaściwej jakości wykonania
przez producenta oraz nieprawidłowego działania lub niespełniającego określonej
funkcjonalności.
11. Czas naprawy rozumiany jest, jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
usterki lub awarii do jej usunięcia lub dostarczenia i uruchomienia urządzenia
zastępczego, o co najmniej takich samych parametrach, z zachowaniem jego 100 %
pierwotnej funkcjonalności.
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12. Okres gwarancji dla naprawionego w ramach gwarancji przedmiotu umowy zostanie

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

wydłużony każdorazowo o czas naprawy i ponownego uruchomienia. W razie wymiany
przedmiotu umowy lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony
przedmiot umowy lub jego część od nowa.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo oryginalne, fabrycznie nowe części.
Koszty nowych części ponosi Wykonawca.
Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa (przedmiot umowy nie będzie spełniał tych samych
parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności) przedmiot umowy podlegać
będzie wymianie na nowy.
Serwis gwarancyjny dostarczonego przedmiotu umowy jest całkowicie wliczony w cenę
brutto.
Serwis będzie wykonywany w miejscu dostawy przedmiotu umowy u Zamawiającego,
a Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane. W przypadku konieczności
naprawy przedmiotu umowy poza miejscem dostawy, Wykonawca pokryje koszty
demontażu, ponownego montażu, uruchomienia i jego transportu w obie strony w czasie
trwania okresu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie
transportu, koszty ewentualnych ceł, opłat, itp.
Usługi serwisowe i gwarancyjne opisane w Umowie, świadczone przez Wykonawcę,
pracowników Wykonawcy lub inne podmioty upoważnione przez Wykonawcę nie mogą
spowodować utraty lub jakiegokolwiek uszczerbku praw Zamawiającego,
w szczególności dotyczących gwarancji.
Wykonawca musi zapewnić, aby on sam, jego pracownicy lub podmioty przez niego
upoważnione posiadali niezbędną wiedzę, doświadczenie, oprzyrządowanie, umocowanie
formalno-prawne poświadczone dokumentami pozwalające na świadczenie usług
serwisowych i gwarancyjnych w zakresie objętym Umową oraz zapewniły realizację
obowiązków Wykonawcy opisanych w niniejszym paragrafie.
Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat ponoszonych przez
Zamawiającego za transport, ewentualny nocleg i dojazd.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
Uszkodzenia przedmiotu umowy spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego
niezgodnym z instrukcją obsługi, jeśli wystąpią zostaną potwierdzone stosownym
protokołem sporządzonym w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz
Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu
pierwszym koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążają
Zamawiającego.
W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć
wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego Rzeczoznawcę. Jeżeli
reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może zlecić naprawę
innemu podmiotowi.
Inne niż wymienione powyżej, szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów
gwarancyjnych przedmiotu umowy zostaną określone w karcie gwarancyjnej, dostarczonej
przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy.
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§ 7.
KARY UMOWNE I ODSETKI
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będzie

odszkodowanie w formie kar umownych.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do
Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci karę
umowną w wysokości 0,1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (za wyjątkiem sytuacji wynikających
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego).
3. Nadto Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych:

4.

5.

6.
7.
8.

9.

1) 0,01 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy rozpoczęty okres opóźnienia (dzień lub godzina - zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do Umowy) w reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszone przez
Zamawiającego usterki i wady, o których jest mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy,
2) 0,01 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy rozpoczęty okres opóźnienia (dzień lub godzina - zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do Umowy) w usunięciu przez serwis gwarancyjny zgłoszonych
przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze,
w terminie wskazanym w § 6.
3) 0,1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na
fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do
niniejszej Umowy, licząc od terminu, o którym mowa w § 6 ust. 9 niniejszej Umowy.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy
z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku
niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia
szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na
rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego kooperatorów lub podwykonawców.
Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 8.
SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin
wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły
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wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez siłę wyższą
Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia.
2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych
zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi
być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w
okoliczności pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się
ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony umowy mogą
rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania
umowy w taki sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony
Umowy.
§ 9.
PODWYKONAWCY
1.
2.

3.
4.

5.

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.
Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji przedmiotu umowy nie
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części
przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.
Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może powierzyć wykonanie części
przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia Podwykonawcom;
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.

§ 10.
ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy P.z.p. przewiduje zmiany
postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
1) zmiana warunków i terminów realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy – zmiana ta jest możliwa na skutek negatywnych okoliczności mających
bezpośredni wpływ na organizację dostawy/instalacji/uruchomienia, trudności
transportowych, trudności produkcyjnych, trudności celnych oraz uwarunkowań
społecznych (petycje, odwołania, strajki itp.),
2) zmiana warunków i terminów realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie
można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
a) jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia,
powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, lub
b) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, lub
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c) w zakresie systemu płatności (nie dotyczy wysokości ceny) jeśli taka konieczność
wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu
realizacji przedmiotu zamówienia).
3) zmiany parametrów technicznych oferowanego przedmiotu umowy, pod warunkiem,
że proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne są równorzędne lub lepsze od
pierwotnie określonych w ofercie Wykonawcy, bez zmiany wartości przedmiotu
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Zmiana, o której jest mowa
w zdaniu poprzedzającym może zostać wprowadzona tylko w wypadku zaistnienia
okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu,
4) zmiany postanowień umowy stanowiących następstwo zaistnienia okoliczności
o charakterze siły wyższej,
5) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy
podmiotu świadczącego przedmiotową dostawę) związana z wewnętrzną reorganizacją
w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia
podmiotowego po stronie którejkolwiek ze Stron Umowy, np.: w formie sukcesji
uniwersalnej,
6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
7) z powodu opóźnienia w przekazaniu pomieszczeń przez Zamawiającego, w których ma
zostać zainstalowany/uruchomiony/zintegrowany przedmiot umowy,
- odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmian treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 3 ust.

1 - cena netto nie ulegnie zmianie;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej,
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Zmiana
terminu realizacji zostanie wydłużona o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do
usunięcia skutków jej działania.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian technologicznych, w szczególności:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub SIWZ
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub
urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być
jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane
w ofercie lub SIWZ;
2) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia
lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów
eksploatacji przedmiotu zamówienia;
4) konieczność

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie lub SIWZ
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
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5) konieczność

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych, informatycznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa;
6) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie
spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
5. Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień
publicznych, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art.
144 ust. 1a i ust. 1b ustawy P.z.p.
6. Zmian, o których mowa w ust. 4 dokonuje się na wniosek Wykonawcy, który fakty tam

opisane winien udowodnić (np. pismem od producenta).
7. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia
wejścia w życie odpowiednich przepisów. Pozostałe zmiany mogą być dokonane na
pisemny wniosek Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie proponowanej zmiany.
8. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od Umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50 % łącznej wartości
umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy/montażu
/uruchomienia/ lub nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) gdy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy określonego w umowie,
powstały opóźnienia przekraczające 14 dni,
9. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze
wskazaniem podstawy odstąpienia.
10. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek
tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy.
Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
12. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) przy braku możliwości realizacji niniejszej Umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawcy,
2) odmowy przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy i złożoną ofertą przetargową.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę:
1) Strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan
realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia,
2) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie
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na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego przedmiotu
umowy, zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń,
3) Za przedmiot umowy, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.
14. W przypadku odstąpienia Strony dokonają rozliczenia, stosownie do postanowień
niniejszego paragrafu Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień
Umowy, w szczególności w zakresie odbiorów, podstaw wystawiania faktury i terminu
płatności.
§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu

z roszczeniami
z tytułu praw patentowych w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi
Wykonawca i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od
Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo

informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno
nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego,
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.
4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub
bezskuteczne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają
w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy.
W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy,
Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie
optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz
zaistniałym okolicznościom w szczególności zastąpienia nieważnych postanowieniami
wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
5. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia

wszelkich sporów powstałych między nimi, w przypadku braku porozumienia właściwym
dla rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone

na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu,
w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę. 1) Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i
wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z przedmiotową Umową, zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w
związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia
publicznego i realizacją przedmiotowej Umowy.
9. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki.
10. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy dotyczące przedmiotu umowy.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki do Umowy :
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – Oferowane parametry techniczne/graniczne,
warunki gwarancji i serwisu;
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do Umowy

Protokół zdawczo - odbiorczy
Zamawiający:

Adres dostawy i instalacji:

Wykonawca:

Adres Wykonawcy

Wykaz dostarczonego asortymentu:
Lp. Nazwa
1.

Nr seryjny

2.
3.
4.
Wykaz wykonanych czynności:
Pozycja

Nazwa

Wykonanie

Dostawa przedmiotu umowy
1.
Instalacja przedmiotu umowy
2.
Uruchomienie przedmiotu umowy
3.

4.

Dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu umowy
w języku polskim
Dostarczenie karty gwarancyjnej przedmiotu umowy

5.
6.

Szkolenie personelu

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
…………………………………………
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

………………………………………..
(data, pieczęć i podpis Zamawiającego)
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