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OA.272.26.2019                                                         Katowice, dn. 15.11.2019 r. 
Uwaga: Należy posługiwać się tym znakiem 
w korespondencji do prowadzenia postępowania 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 

ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE) 

40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39 

Regon: 000296880 

NIP: 634 - 10 – 45 - 231 

Telefon 32/ 351-23-45    

Fax 32/ 351 23 45 

e – mail: wsse.katowice@pis.gov.pl 

strona internetowa: www.wsse. katowice.pl  

1. Podstawa prawna.  
 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – podstawa 

prawna: art. 10 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 1 i 2, oraz art. 24aa (procedura 

„odwrócona”) ustawy Prawo zamówień publicznych, zwana dalej w skrócie 

„PZP” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną 

dalej „SIWZ”. 

   

2. Tryb postępowania.  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EURO z zachowaniem zasad 

określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu 

zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24 aa PZP „tzw. procedura 

odwrócona”. 
 

 

mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl
http://wssekatowice.pis.gov.pl/
mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl
http://www.wsse/
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3. Terminologia. 
 

Definicja pojęć stosowanych na potrzeby niniejszego postępowania: 

 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843), 

 Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. 

 

Rozdział II 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego analizatora do identyfikacji 

szczepów bakteryjnych z wyposażeniem. 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:  

38434000-6 – analizatory.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.  Termin realizacji zamówienia – do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Przekroczenie tego terminu będzie skutkować rozwiązaniem umowy oraz nieodebraniem 

towaru przez Zamawiającego. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.  Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania Wykonawców. 

5.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Rozdział III 

Sposób przygotowania oferty 

 

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się   

z dokumentacją przetargową. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty załącznika             

nr 6 SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zostaje on zamieszczony w celu zapoznania się 

Wykonawcy z prawami i obowiązkami regulowanymi jej zapisami. 

3. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, którą to 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej. Złożenie oferty na formularzu o innej 

treści jest niedopuszczalne i skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę i wszystkie załączone do niej dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez 

Zamawiającego) powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania firmy 

ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji (pieczątka imienna oraz czytelny podpis  lub pieczątka  

firmowa i czytelny podpis). Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą 

osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. 

Dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię 

stosownego pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie. 

6. Zaleca się by każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była 
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ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki spięte w sposób trwały. 

7. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości. 

8. Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pisemnie, w języku 

polskim, pismem czytelnym i trwałym. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, napisane  

w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone i poświadczone za zgodność 

z oryginałem. 

9. Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

 

Rozdział IV 

Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

c) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

3.  Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

 

a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa 

warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 

b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 

c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
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zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

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

pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. V pkt 1 ppkt a) SIWZ. 

9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1468), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ;  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                        

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
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o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z późn.zm.) 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 

369 z późn.zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wyklucza również Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019r., poz. 243                    

z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn.zm.) 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 

ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a  

ustawy Pzp 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                     

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

http://legalis.slask.eu:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371071038#mip
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Rozdział V 

Wykaz  oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania 

braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp; 

b) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 3 

do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą:  

a) w wersji elektronicznej lub papierowej, przykładowe specyfikacje z danymi technicznymi 

lub inne dokumenty pozwalające ocenić spełnienie wymagań zawartych w SIWZ dla 

oferowanych produktów- zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 Pzp.  

Ponadto dopuszcza się wskazanie adresów stron internetowych, na których można znaleźć 

informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ. 

 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody 

na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody,  wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
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5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale V ppkt 1a) SIWZ. 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych                             

w Rozdziale V pkt 1a) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 

sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

Rozdział VI 

1. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

a) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt a)  SIWZ, 

stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.  

  c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków 

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

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

Jeżeli w ofercie Wykonawca pozostawi puste miejsce i nie określi czy zamierza powierzyć 

podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zamawiający przyjmie, że wykonawca 

nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia. 

d) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

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

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn.zm.). 

 

 

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 
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3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia 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. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 Rozdział VII 

Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział VIII 

Tryb składania i wycofywania ofert oraz wprowadzania zmian 

 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 

 ul. Raciborska 39 

 40 - 074 Katowice 

 Kancelaria Ogólna, Budynek A 

 

 w terminie do 26.11.2019r. do godz. 10.00 pod rygorem zwrotu oferty bez otwierania. 

 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w  zamkniętej kopercie oznakowanej 

w następujący sposób: 

- nazwa i adres Wykonawcy 

- nazwa i adres Zamawiającego 

     -  napis: Oferta na: „Dostawę automatycznego analizatora do identyfikacji szczepów 

bakteryjnych z wyposażeniem”. 

- napis: „Nie otwierać przed  26.11.2019r. godz. 10.30” 
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3. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

załączone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą:  

 

„Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania – informacje stanowią tajemnicę firmy                 

w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - Nie dotyczy to 

informacji wymienionych w art.86 ust.4 PZP. 

 

Uwaga! Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010). 

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich 

osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności” 

 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki 

i uzupełnienia do złożonej uprzednio oferty w kopercie oznakowanej napisami: 

 

       -  napis: „Zmiana do oferty na: „Dostawę automatycznego analizatora do identyfikacji 

szczepów bakteryjnych z wyposażeniem”. 

-  napis: „Nie otwierać przed: 26.11.2019r. godz. 10.30” 

 

5. Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę tylko i wyłącznie przed upływem 

terminu składania ofert w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w zwykłym 

trybie składania ofert, w kopercie oznakowanej napisami:  

 

       - napis: „Wycofanie oferty na: „Dostawę automatycznego analizatora do identyfikacji 

szczepów bakteryjnych z wyposażeniem” -  napis: „Nie otwierać przed: 

26.11.2019 r. godz. 10.30” 
6.  Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie po upływie 

terminu składania ofert. 

7.  Oferty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian – zostaną dołączone do oferty. 

8. Oferty wycofane zostaną zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej. 

9. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu realizacji 

niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.  

 

Rozdział IX 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  

                Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego 

 

1. W całym postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego                       
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w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2188 z późn.zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

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

Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.                   
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje 

domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub 

numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

4. Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 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.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku                    

(po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert) lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 4. 

7. Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.  

8. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w  uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed 

upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. 

9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

a) w sprawach merytorycznych: Kierownik Oddziału Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń– 

mgr Agnieszka Kubala– email: dl-bakteriologia@wsse.katowice.pl, nr tel.: 32 351 23 00 

wewn. 205.  

b) w sprawach formalnych: st. specjalista – mgr Celina Zabdyr – email: 

c.zabdyr@wsse.katowice.pl, nr faksu: 32 351 23 45. 

10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela 

telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

 

Rozdział X 

Otwarcie ofert 

 

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

przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019r. o godz. 10.30, w pokoju nr 7B Budynek B 

w siedzibie Zamawiającego. 

Otwarcie ofert jest jawne.  

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy Wykonawców, ceny, terminy dostawy 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny, na jego wniosek Zamawiający prześle 

mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, ceny, terminy dostawy. 

mailto:dl-bakteriologia@wsse.katowice.pl
mailto:c.zabdyr@wsse.katowice.pl
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Koperty oznakowane napisem: „Wycofanie oferty...” i „Zmiana oferty...” będą otwierane 

w pierwszej kolejności. Dla ofert wycofanych wewnętrzna koperta zawierająca ofertę nie 

będzie otwierana.    

Rozdział XI 

Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty                      

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), 

transport do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. 

2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę w Formularza Oferty musi zawierać wszystkie 

koszty niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Cena musi być podana w złotych polskich. Wszystkie ceny brutto wyszczególnione                      

w ofercie winny zostać przez Wykonawcę przedstawione z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, czy wybór oferty będzie prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT ze wskazaniem 

nazwy (rodzaju) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ze 

wskazaniem jego wartości bez kwoty podatku. Jeżeli u Zamawiającego powstałby 

obowiązek podatkowy w podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

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

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział XII 

Ocena ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich wagami: 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1. Cena oferty brutto  40 % 

2.  Parametry dodatkowe   60% 

RAZEM: 100% 

 

2. ZASADA OCENY OFERT  

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które nie zostały odrzucone, 

decydować będzie poniższe kryterium o następującej wadze procentowej: 

   Lp. KRYTERIUM RANGA  

A. Cena oferty 40 % 

B. Parametry dodatkowe   60 % 

                                     RAZEM: 100% 
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3. SPOSÓB OCENY OFERTY 

A. Cena oferty (C) 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 40 punktów. Pozostałe otrzymają mniejszą ilość punktów 

wyliczoną według następującego wzoru: 

 

   najniższa zaoferowana cena  

Ilość punktów (C)  =    ------------------------------------------  x  40 %  x 100 

        cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

B. Parametry dodatkowe  (P) 

Maksymalna liczba punktów 60 

                                  Suma punktów uzyskanych za kryterium parametry dodatkowe    

                                  dla oferty ocenianej  

Ilość punktów             =    -----------------------------------------------------------  x  60 %  x 100 

             Max., łączna liczba punktów możliwa dla uzyskania za kryterium  

                                   parametry  dodatkowe 

  

Zamawiający wybrał następujące parametry podlegające ocenie: 

Opis parametru Ocena punktowa 

Aparat umożliwiający wykonanie różnych 

rodzajów testów jednocześnie 

TAK 5 pkt    NIE 0 pkt 

 

Testy identyfikacyjne bezpieczne, szczelne po 

napełnieniu, zabezpieczone przed kontaminacją 

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

 

Opieka serwisowa on line  TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

 

Aparat w pełni automatyczny nie wymagający 

dodawania odczynników i uzupełniania 

odczynników w trakcie   badania  

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

 

System w pełni automatyczny – automatyczne 

napełnienie testów, inkubacja, odczyt wyników w 

aparacie 

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

System w pełni automatyczny – automatyczne 

usuwanie testów do pojemnika na odpady   

po zakończonym odczycie 

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

Możliwość oznaczania patogenu wysoce 

zakaźnego Bacillus anthracis 

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

Czas reakcji serwisu: 1. do 24 godzin od zgłoszenia  

usterki – 10 pkt; 

2. od 25 do 48 godzin od 

zgłoszenia usterki – 5 pkt; 

3. od 49 do 96 godzin od 

zgłoszenia usterki – 0 pkt 
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Oferta, której suma punktów z kryterium A i B będzie najwyższa, zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 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. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 

 

Rozdział XIII 

Wybór oferty i ogłoszenie wyników postępowania 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując wyłącznie zasady  

i kryteria określone w  SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. Procedury „odwróconej” zgodnie z art. 

24aa ustawy Pzp (Zamawiający w pierwszej kolejności przewiduje możliwość dokonania 

oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

w ocenie punktowej, przeprowadzonej zgodnie z ustaleniami w  SIWZ. 

4. Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zamawiający 

doręczy niezwłocznie wybranemu Wykonawcy. 

5. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze oferty pozostałych Wykonawców 

wysyłając pisemną informację wskazującą Wykonawcę, którego ofertę wybrano (firmę 

i siedzibę) oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert              

i łączną punktację. 

6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 

 

Rozdział XIV 

Środki ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ww. ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

w  postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

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 przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 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. 

11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 

na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp. 

12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców 

w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

13. Na czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej nie przysługuje odwołanie, 

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.        

    

     

Rozdział XV 

                                                          Zawarcie umowy 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w Pzp, spełnia wymagania Zamawiającego i uznana została za 

najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem                          

art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia                           

o wyborze najkorzystniejszej oferty (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
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określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8). 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu o którym mowa w pkt 1, jeżeli: 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została 

złożona tylko jedna oferta, 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty lub nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy.    

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

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia                  

23 kwietnia  1964r. - Kodeks Cywilny, przepisy Pzp oraz zapisy oferty Wykonawcy. 

6. Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Umowa jest nieważna z powodów określonych w art. 146 Pzp. 

 

Rozdział XVI 

Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta wykonania zamówienia 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania i dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych – Klauzula RODO - (dotyczy każdego etapu prowadzonego postępowania) 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 

 

Zatwierdzam treść Specyfikacji Istotnych Warunków                

                   Zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

                                                                            …………………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Lp. Wymagane parametry i właściwości 
Wartość 

wymagana 
Wartość oferowana  TAK/NIE  

1.  Analizator  fabrycznie nowy, do  

oznaczania min 15 testów jednocześnie.  
TAK  

2.  
Automatyczny system do identyfikacji  TAK  

3.  

System wyposażony w komputer będący 

integralną częścią całości umożliwiający 

rejestrację, przygotowanie listy roboczej 

wykonywanych badań, kontrolę jakości 

badań, odczyt i automatyczną transmisję 

wyników oraz ich interpretację 

TAK  

4.  
Kolorymetryczna metoda identyfikacji  TAK  

5.  Urządzenie do pomiaru gęstości 

zawiesiny bakteryjnej w  zestawie  
TAK  

6.  
Graficzna wersja oprogramowania TAK  

7.  

Zapewnienie protokołów transmisji 

pozwalających na dwukierunkowe 

przesyłanie danych z aparatu do 

laboratoryjnego systemu 

informatycznego 

TAK  

8.  
Oprogramowanie w systemie Windows  TAK  

9.  
System złożony z modułu inkubacyjno – 

pomiarowego, komputera z monitorem, 

drukarką i UPS 

TAK  

10.  Interpretacja wyników przedstawiona 

graficznie 
TAK  

11.  Możliwość archiwizacji danych na 

płytach CD lub nośnikach 
TAK  

12.  Aparat przystosowany do pracy ciągłej 

całodobowej 
TAK  

13.  

Dostawianie nowych badań w trakcie 

pracy aparatu 

(automatyczna informacja o liczbie 

dostępnych miejsc w aparacie) 

TAK  

14.  

Identyfikacja drobnoustrojów: 

- Gram – ujemnych 

- Gram – dodatnich 

- beztlenowych 

- grzybów 

- mikroaerofilnych 

 

TAK 
 

15.  
Opakowanie każdego pojedynczego testu 

musi zawierać informację o jego nazwie, 

numerze serii, terminie ważności 

TAK  

16.  Aktualizacja oprogramowania aparatu 

przez okres użytkowania  
TAK  
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17.  
W cenie oferty szkolenie personelu (3 

osób) potwierdzone odpowiednim 

dokumentem 
TAK  

18.  Wizyta serwisu merytorycznego po 

pierwszym miesiącu pracy 
TAK  

19.  

Certyfikaty: CE dotyczący zgodności 

analizatora i urządzeń współpracujących 

z europejskimi warunkami 

bezpieczeństwa, ISO potwierdzający 

spełnienie normy jakości producenta 

TAK 

 

20.  

Instrukcja obsługi analizatora w języku 

polskim lub oryginalna w języku obcym 

wraz z tłumaczeniem na język polski, 

dostarczona w wersji papierowej i 

elektronicznej 

TAK 

 

21.  Gwarancja co najmniej 12 miesięcy od 

daty protokolarnego odbioru urządzenia 

TAK 
 

22.  

W cenie zakupu firma gwarantuje: 

transport do Zamawiającego, 

dostarczenie na miejsce i ustawienie 

urządzenia w miejscu użytkowania oraz 

uruchomienie urządzenia 

TAK 

 

23.  

Raport serwisowy przed oddaniem do 

użytku wykonany zgodnie z zaleceniami 

producenta, świadczący o poprawności 

pracy urządzenia 

TAK 

 

24.  Termin dostawy: do 3 tygodni od dnia 

podpisania umowy 

TAK 
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Załącznik nr 2    

FIRMA ...................................................................................................................................... 

ADRES ...................................................................................................................................... 

NIP       ...............................................                                    REGON...................................... 

FAX     ...............................................                       e – mail .................................................... 

TELEFON ....................................................... 

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
W odpowiedzi na zamieszczone na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Katowicach oraz na stronie internetowej WSSE jak również 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nie 

przekraczającym wyrażonej w złotych równowartość kwoty 144 000 euro na: 

„Dostawę automatycznego analizatora do identyfikacji szczepów bakteryjnych z 

wyposażeniem”. 

 

oferujemy: 

 

 

Realizację zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ  za cenę: 

Netto: …………………… zł 

słownie netto: ..................................................................................................................  zł. 

VAT: ……………………… 

Brutto .................................zł. 

słownie brutto: ..................................................................................................................  zł 

Parametry dodatkowe:      

 

Parametry punktowane: 

Opis parametru Ocena punktowa Wartość oferowana 

Należy wpisać 

 TAK  / NIE lub parametr 
Aparat umożliwiający wykonanie różnych 

rodzajów testów jednocześnie 

TAK 5 pkt    NIE 0 pkt 

 

 

Testy identyfikacyjne bezpieczne, 

szczelne po napełnieniu, zabezpieczone 

przed kontaminacją 

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

 

 

Opieka serwisowa on line  TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

 

 

Aparat w pełni automatyczny nie 

wymagający dodawania odczynników 

i uzupełniania odczynników w trakcie   

badania  

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt 

 

 

System w pełni automatyczny – 

automatyczne napełnienie testów, 

inkubacja, odczyt wyników w aparacie 

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt  

System w pełni automatyczny – 

automatyczne usuwanie testów 

do pojemnika na odpady   

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt  
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po zakończonym odczycie 

Możliwość oznaczania patogenu wysoce 

zakaźnego Bacillus anthracis 

TAK 10 pkt    NIE 0 pkt  

Czas reakcji serwisu: 1. do 24 godzin od zgłoszenia  

usterki – 10 pkt; 

 

2. od 25 do 48 godzin od 

zgłoszenia usterki – 5 pkt; 

3. od 49 do 96 godzin od 

zgłoszenia usterki – 0 pkt 

 

 

Uwaga: w przypadku nie zaznaczenia, poprzez wpisanie słowa TAK lub NIE 

jakiegokolwiek z powyższych parametrów przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna w 

tym kryterium 0 pkt. 

Wykonawca oświadcza, że oferowany  analizator  to: 

 ………………………………………………………………… (nazwa, model, producent, 

rok produkcji), do którego przedkłada dokumenty określone w rodz. V pkt 2 SIWZ. 

1. Należność za przedmiot zamówienia będzie płatna w ciągu 30 dni, na warunkach 

określonych w istotnych postanowieniach umowy. 

2. Termin dostawy: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp):  

A) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania                            

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                    

i usług* 

B) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                    

i usług* 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ....................................................................* 

 

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia                                                 

w zakresie ……………………………………… /nie zamierzamy powierzyć wykonania 

zamówienia podwykonawcom. Zamówienie wykonamy sami* 

* (niepotrzebne skreślić, w przypadku gdy dotyczy uzupełnić właściwe) 

5. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1 

[  ] Tak* [  ] Nie* 

                                                 
1Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: 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. 
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[  ] mikroprzedsiębiorstwo* 

[  ] małe przedsiębiorstwo* 

[  ] średnie przedsiębiorstwo* 

* właściwe zaznaczyć 

6. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy w niniejszym postępowaniu jest: 

    Pani/Pan…………………………………………tel. kontaktowy…………………………. 

7. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są: 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko) 

 

8. Oświadczam, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Istotne 

postanowienia umowy z ewentualnymi wprowadzonymi w toku postępowania 

modyfikacjami zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku 

wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej w umowie warunkach  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
*Niepotrzebne skreślić 

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania i dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych – Klauzula RODO  –  (dotyczy każdego etapu prowadzonego postępowania) 

 

 

………………………………                           

           miejscowość, data                                                ……………………………………….             
                                                                     Podpis Wykonawcy lub osoby/ osób  

                                                                                   uprawnionych do składania oświadczeń  

                                                                                     woli w imieniu Wykonawcy  
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 Załącznik nr 3 

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

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

(nazwa, oznaczenie, firma i adres Wykonawcy)  

reprezentowany przez: 

...………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/ 

podstawa do reprezentacji) 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Katowicach 

ul. Raciborska 39 

40-074 Katowice 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu  w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

Zamawiającego informacji na stronie internetowej o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (informacji z otwarcia ofert) 

Po złożeniu oferty w postępowaniu na:  

„Dostawę automatycznego analizatora do identyfikacji szczepów bakteryjnych z 

wyposażeniem”. 

oraz zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

□   Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                               

16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), do której 

należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*. 

□     Oświadczam, że  należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), do której należą 

następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

1)………………………………………………………….........…………………....................................

2)…………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa podmiotu/ forma prawna podmiotu/ adres podmiotu/ forma powiązania kapitał.) 

 

 

……………………………….                  ……………………………. 

/miejscowość, data/               /podpis i pieczątka upełnomocnionego                            

                                                                                                    przedstawiciela Wykonawcy/ 

* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie.         

grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 

 



Strona 22 z 36 

 

Załącznik nr 4 

Zamawiający: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

I KRYTERIÓW SELEKCJI  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego 

przez …………………………………………………….(oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez Zamawiającego w..……………………                                                                       

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono kryteria selekcji),  

tj. ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………....………………………... 

(wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca). 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w………………………………………………………...…………………………………… 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………... 

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji, określonych przez Zamawiającego 

w…………………………………………………………..…………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/-cych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. w następującym zakresie: …………………………………………………... 

……………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego 

podmiotu).  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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              Zamawiający: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

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 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ……………………………………………….………. (oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

   [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

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

       ………………………………………… 

(podpis 
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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. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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    Załącznik nr 5 

KLAUZULA   INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO” oraz art. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r poz 1986 ze zm.),  Wojewódzka  Stacja  Sanitarno – 

Epidemiologiczna  w Katowicach  informuje, że:   

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice 40-074                                                     

e-mail:wsse.katowice@pis.gov.pl   

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:   

 iod@wsse.katowice.pl ,  telefon: ( 32)  351-23-37. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawę automatycznego analizatora do identyfikacji szczepów bakteryjnych z 

wyposażeniem” (postępowanie nr OA.272.26.2019) prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego i według jego zasad ; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), 

dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania zgodnie 

z symbolem 272 z załącznika nr 5 jednolitego wykazu akt organów zespolonej administracji 

rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowi załącznik nr 5 do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki 

aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku 

dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku 

postępowania w trybie zamówień publicznych; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8.  Posiada Pani/Pan: 

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − 

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy 

czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 16 zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników)  
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji: 

a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

b) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

11.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia 

przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
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Załącznik Nr 6 

Istotne postanowienia umowy 

§ 1  Przedmiot umowy 

1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego automatycznego analizatora do 

identyfikacji szczepów bakteryjnych z wyposażeniem i oprogramowaniem (dalej: 

„urządzenie”, „analizator”), zgodnie z treścią oferty Wykonawcy (Załącznik Nr 2), 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1), stanowiącymi integralną 

część umowy, postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

1.2. Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny  przedmiotu umowy zawiera 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

1.3. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1.3.1. Dostawę fabrycznie nowego automatycznego analizatora do identyfikacji szczepów 

bakteryjnych z wyposażeniem i oprogramowaniem zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

umożliwiającą osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych opisanych przez 

Zamawiającego oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie 

1.3.2. Dokonanie raportu serwisowego przed oddaniem urządzenia do użytku wykonanego 

zgodnie z zaleceniami producenta, świadczącego o poprawności pracy urządzenia. 

1.3.3. Zapewnienie wizyty serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy 

urządzenia . 

1.3.4. Aktualizacja oprogramowania analizatora przez okres użytkowania. 

1.3.5. Dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów (m.in. certyfikaty: CE dotyczący 

zgodności analizatora i urządzeń współpracujących z europejskimi warunkami 

bezpieczeństwa, ISO potwierdzający spełnienie normy jakości producenta; Instrukcja obsługi 

analizatora w języku polskim lub oryginalna  

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, dostarczona w wersji papierowej i 

elektronicznej). 

1.3.6. Przeszkolenie pracowników (3 osób) w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji 

aparatu oraz oprogramowania, w  terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

1.4. W ramach realizacji niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy terminowa 

dostawa , montaż i uruchomienie urządzenia oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z zakresem podanym w § 1 pkt 1.3, z zastrzeżeniem, że 

przeszkolenie pracowników nastąpi w  terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

1.5. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

1) odbiór przedmiotu na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

2) terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia. 

§ 2  Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

 ................... PLN netto, 

 ................... PLN VAT, 

 ................... PLN brutto 

(słownie brutto: ................................................................... ) 

§ 3  Warunki płatności 

3.1. Wynagrodzenie za prawidłową realizację przedmiotu umowy  będzie płatne przez 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, przelewem w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni 

– od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia 

faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru 

przedmiotu umowy, po montażu i uruchomieniu urządzenia. 
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3.3. Faktury VAT będą uznane przez Zamawiającego pod warunkiem sporządzenia ich 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym razie faktury 

zostaną zwrócone Wykonawcy, a wynikłe stąd ewentualne opóźnienia płatności nie będą 

stanowiły podstawy do żądania przez Wykonawcę zapłaty odsetek. 

3.4. Wynagrodzenie określone w § 2 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty i opłaty 

towarzyszące wykonaniu umowy , w tym koszty pośrednie, podatek, ubezpieczenie koszty 

transportu, załadunku i rozładunku, koszty wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od 

wad, koszty odbioru i dostarczenia  elementów podlegających wymianie gwarancyjnej, koszty 

serwisu, aktualizacji oprogramowania, opłat licencyjnych, etc. Ryzyko niedoszacowania, 

pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę i nie 

może stanowić podstawy żądania wynagrodzenia wyższego lub dodatkowego. 

3.5. Za datę zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3.6. Bez pisemnej, uprzedniej, wyraźnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności) 

Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy.  

                                                               § 4  Realizacja dostawy 

4.1.Wykonawca zobowiązany jest: 

a)dostarczyć analizator wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem i dokonać jego rozładunku 

wraz z wniesieniem do pomieszczenia „Stanowisko badań schorzeń jelitowych” znajdującego 

się na I piętrze budynku A siedziby Zamawiającego, sprawować nadzór nad instalacją i 

przeprowadzić jego uruchomienie - w terminie 3 (trzech) tygodni od daty podpisania umowy; 

b)przeszkolenia pracowników (3 osoby) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Dostarczone urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, bezpieczeństwa, dopuszczenia do 

obrotu. Wszelkie dokumenty na potwierdzenie spełniania tych wymagań, w szczególności: 

certyfikaty, atesty oraz gwarancje, Wykonawca winien dostarczyć wraz z dostawą urządzenia. 

4.2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami, 

b) dostawa i zapewnienie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

materiałów, sprzętu i narzędzi oraz urządzeń, 

c) montaż i uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem pracowników. 

4.3.Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości urządzenia 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą przejęcia urządzenia przez Zamawiającego 

udokumentowanego protokołem odbioru, o którym mowa w §3 ust.1 umowy. 

4.4.Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o planowanej dacie dostawy 

nie później niż na trzy (3) dni kalendarzowe przed tą datą. 

4.5.Zamawiający deklaruje, że dokona zbadania i odbioru przedmiotu umowy w dniu 

uruchomienia, przy czym nie dokonanie tego lub stwierdzenie wad czy też braków 

przedmiotu umowy po upływie tego terminu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za wady lub braki w związku z zapewnieniem wynikającym z § 6. W przypadku stwierdzenia 

wad lub braków w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca na swój koszt dokona 

uzupełnień/poprawek, w terminie ustalonym przez obie strony. Ponowny odbiór przedmiotu 

umowy dokonany zostanie przez Zamawiającego w dniu otrzymania 

uzupełnionego/poprawionego przedmiotu umowy. Z odbioru przedmiotu umowy 

każdorazowo zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do wystawienia faktury VAT 

dla płatności określonej w § 2 umowy  będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 

ust.1umowy podpisany przez Zamawiającego  bez zastrzeżeń. 
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§5  Kary umowne 

5.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2  umowy. 

b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy lub którejkolwiek jego części ( §1 ust.3)  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu dostawy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad urządzenia ujawnionych przy odbiorze lub/i w okresie 

gwarancji lub/i w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia następnego po dniu  wyznaczonym do usunięcia tych wad, 

d)  za zwłokę w dostarczeniu urządzenia niewadliwego – w wysokości 5 % wartości brutto 

reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu urządzenia niewadliwego. 

e) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków 

opisanych w umowie w tym, w  § 1 , §4lub §6  -w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za 

każde stwierdzone naruszenie. 

5.2.Zamawiający może  dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5.3.W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno 

kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastosowania kar umownych z innych tytułów. 

5.4.Strony uzgadniają, że Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

§ 6  Gwarancje i odpowiedzialność 

6.1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje: 

6.1.1. dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy oraz załączoną Ofertą 

Wykonawcy (Załącznik Nr 2) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik 

Nr 1), obowiązującymi  przepisami prawa  i normami oraz wymaganiami Jednostki 

Notyfikowanej, jeżeli będą mieć zastosowanie oraz dobrą praktyką inżynierską. 

6.1.2. zastosowanie takich rozwiązań technicznych, które będą spełniać wymagania 

współczesnej techniki, ergonomii i ochrony środowiska oraz zapewnią bezpieczną 

eksploatację potwierdzoną certyfikatem zgodności i/lub certyfikatem na znak bezpieczeństwa 

(w zależności co jest wymagane). 

6.1.3. właściwe funkcjonowanie i sprawność przedmiotu umowy, zastosowanie prawidłowo 

dobranych do warunków pracy materiałów bez wad, kontrolę jakości wykonawstwa, 

właściwe rozwiązania pod względem obsługi, funkcjonalności i właściwą technologię 

wykonania. 

6.1.4. osiągniecie lub umożliwienie osiągnięcia przez analizator będący przedmiotem 

umowy parametrów technicznych podanych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 

Wszelkie dodatkowe wyposażenie uznane za niezbędne do osiągnięcia takich parametrów 

będzie dostarczone przez Wykonawcę całkowicie na jego koszt. 

6.1.5. urządzenie jest nowe i wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 

6.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………. miesięcy od daty 

uruchomienia. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru o którym 

mowa w § 3.1 po uruchomieniu, podpisanego bez zastrzeżeń.. Okres odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 

6.3. W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad lub braków w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca obowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt niezwłocznie z 

uwzględnieniem czasu koniecznego na pozyskanie niezbędnych do usunięcia wady części. W 

tym celu specjalista Wykonawcy zgłosi się do Zamawiającego w następnym dniu roboczym, 

licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie lub usterce. Jeżeli 
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usunięcie wad okaże się niemożliwe lub są one na tyle istotne, że uniemożliwiają lub 

znacząco utrudniają korzystanie z przedmiotu dostawy, a Wykonawca podejmował już dwie 

próby ich usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany koniecznych części, a w 

razie konieczności całego urządzenia na wolne od wad. Okres gwarancyjny będzie 

przedłużony o czas w jakim towar nie mógł być używany przez Zamawiającego zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub braków towaru będą w 

całości obciążać Wykonawcę. W przypadku wymiany na nowy towar, okres gwarancji 

biegnie od nowa począwszy od daty protokołu uruchomienia nowego urządzenia. 

6.4. Zamawiający ma prawo w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wygaśnięcia okresu 

gwarancyjnego do składania reklamacji lub żądania odszkodowania za wady, które zaistniały 

podczas okresu gwarancyjnego, z zastrzeżeniem §6.10. 

6.5. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w którym określi warunki udzielanej 

gwarancji (w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy na 

usunięcie wad, rodzaj uszkodzeń nieobjętych gwarancją, itp.). Treść dokumentu 

gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie 

ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu 

gwarancyjnego przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej 

umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru, o którym 

mowa w §3 ust.1. 

6.6. W przypadku wad urządzenia lub wadliwej instalacji urządzenia lub jego części 

Zamawiający może: 

a) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem dodatkowego czasu koniecznego na pozyskanie niezbędnych 

części 

b) nie żądając usunięcia wad - w razie, gdy usunięcie wady nie jest możliwe, żądać 

obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od 

wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad, 

c) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte wskutek 

bezczynności Wykonawcy lub gdyby nieusunięte wady uniemożliwiały lub poważnie 

utrudniały używanie przedmiotu dostawy. 

6.7. Termin usunięcia wad, o którym mowa w § 6.6 lit. a), może zostać przedłużony na 

wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek 

zaistnienia ważnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, innych niż wskazana  

w § 6.6.a) lub specyfiki ujawnionych wad, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 7 dni. 

6.8. O Skutecznym usunięciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 

Usunięcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzone protokolarnie. 

6.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek eksploatacji 

dostarczonych urządzeń, niezgodnej z zasadami opisanymi w instrukcji użytkowania 

urządzenia bądź z innych przyczyn nie tkwiących w przedmiocie dostawy. 

6.10. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, 

jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej 

obowiązywania. 

 

§ 7  Prawo własności 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że na przedmiocie umowy nie jest ustanowiony zastaw lub 

jakiekolwiek inne zabezpieczenie lub uprawnienie umowne strony trzeciej ograniczające 

dysponowanie nim przez Zamawiającego. 

7.2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie umowy przez Wykonawcę, jej 



Strona 34 z 36 

 

wykonanie, ani korzystanie z licencji przez Zamawiającego zgodnie z umową, nie narusza 

praw własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych osób 

trzecich, w tym praw autorskich lub patentów. 

7.3. W przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw do patentu, wzoru 

użytkowego, znaku towarowego lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej strony 

trzeciej, Wykonawca podejmie się natychmiast obrony praw Zamawiającego na swój koszt, 

po uprzednim poinformowaniu przez Zamawiającego o wniesionej skardze, roszczeniu, 

zarzucie lub wszczętym postępowaniu sądowym. Wykonawca poniesie w całości wszelkie 

koszty związane z obroną praw Zamawiającego oraz zobowiązuje się do pokrycia w pełnej 

wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego, wynikłej z powyższej sytuacji. 

7.4. Jeżeli w wyniku procesu sądowego Zamawiający utraci prawo do korzystania z 

urządzeń będących przedmiotem dostawy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 

Wykonawca dokona na swoją odpowiedzialność i koszt demontażu oraz usunięcia urządzeń z 

terenu Zamawiającego oraz zwróci Zamawiającemu otrzymane od niego należności na poczet 

zapłaty ceny. 

§ 8  Odstąpienie od umowy  

8.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w 

części niewykonanej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

8.2.Ponadto, niezależnie od możliwości wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, zależnie od okoliczności, w całości lub w części, 

jeżeli: 

a) Wykonawca nie wykonana przedmiotu umowy w terminie , o którym mowa w §4.1umowy, 

b)Wykonawca nie dotrzymuje terminów, w których zobowiązał się usunąć wady lub braki albo 

wymienić towar na wolny od wad, albo z ilości dokonywanych przez Wykonawcę napraw i 

charakteru wad wynika, że usunięcie wad jest niemożliwe, w efekcie czego Zamawiający nie 

jest w stanie używać przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

w każdym przypadku nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie dodatkowego, nie 

krótszego niż miesiąc, terminu zakreślonego Wykonawcy na należyte wykonanie jego 

obowiązków umownych 

8.3.W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z § 8.2, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy 

zrealizowany prawidłowo do dnia odstąpienia od umowy. 

8.4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza jej 

postanowienia pomimo zgłoszonych mu na piśmie zastrzeżeń, nie wcześniej jednak niż po 

bezskutecznym upływie dodatkowego, nie krótszego niż miesiąc, terminu zakreślonego 

Wykonawcy na należyte wykonanie jego obowiązków umownych. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za część umowy zrealizowaną 

do dnia odstąpienia od umowy. 

8.5. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w §8.2 lub §8.4 oraz §6.6 c) może 

nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o zajściu okoliczności  

uzasadniających odstąpienie od umowy. 

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

podaniem podstawy faktycznej i prawnej. 

8.7.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na 

przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które 

Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności 

uprawnień z gwarancji, kary umownej za odstąpienie i odszkodowania. 

8.8.Strony mają obowiązek zawiadamiać pisemnie o każdej zmianie adresu doręczenia. 

Wszelkie oświadczenia stron będą uważane za skutecznie doręczone na ostatni wskazany 
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przez stronę adres, ze wszystkimi konsekwencjami, również po ustaniu umowy. 

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

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

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

8.10.W przypadku, o którym mowa w §8.9. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

  8.11.Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.   

8.12.Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

    opisanych w art. 145a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145b Pzp).       

8.13.Rozwiązanie umowy winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 

§  9 Zmiana umowy 

9.1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 

mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych. 

9.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 

    ustawy, gdy taka zmiana dotyczy stawek podatku VAT. W takim wypadku zmianie ulegnie 

cena brutto, cena netto pozostaje niezmienna. 

9.3.  Warunkiem wprowadzenia zmiany, o której mowa w § 9.2, jest potwierdzenie powstania 

okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie.  Na Wykonawcy spoczywa, 

w szczególności, obowiązek wykazania wpływu zmiany stawki podatku od  towarów i usług, 

będącej podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do 

umowy. 

9.4.    W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Wykonawcę, zobowiązany 

jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.  

§ 10   Postanowienia końcowe 

10.1 Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy ani nie może scedować praw i/lub 

obowiązków z umowy lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Zamawiającego, z wyłączeniem 

sytuacji, w której wraz z ofertą złożył oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania części 

zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swe 

świadczenie osobiście, a wykonanie przez osoby trzecie nie zwalania go z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

10.2.Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie wynikłe spory rozstrzygać na drodze 

polubownej. W przypadku braku porozumienia, sądem wyłącznie właściwym, który będzie 

rozstrzygał spory będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego 

10.3 Załączniki do umowy i jej  integralną część stanowią: 

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

10.4.Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest ...............................  

Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest: ...........................................  

10.5.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu 

cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

10.6.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

10.7.Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
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Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

                 Zamawiający                                                              Wykonawca 

 

…………………………………..                                  ……………………………………. 

 


