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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 
 

I.   Nazwę oraz adres Zamawiającego; 
II.   Tryb udzielenia zamówienia; 
III.   Opis przedmiotu zamówienia; 
IV.   Informacje dodatkowe; 
V.   Termin wykonania zamówienia; 
VI.   Warunki udziału w postępowaniu; 
VII.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia; 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 

IX.   Wymagania dotyczące wadium; 
X.   Termin związania ofertą; 
XI.    Opis sposobu przygotowania ofert; 
XII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny; 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z 
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

XVIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp; 

XIX. Podwykonawcy; 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 
XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego; 
Załącznik 1a do formularza ofertowego - Opis oferowanego agregatu 
prądotwórczego; 
Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;  
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy 
kapitałowej; 
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu wykonanych dostaw; 
Załącznik nr 7 - Wzór wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 8 - Wzór umowy.  
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Rozdział I. 
Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 
NIP: 525-15-75-083 
e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
Telefon (22) 754 26 10 
Pon. - Pt. godz. 7:30 - 15:30 
Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.ogrod-powsin.pl 
Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  
GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

 
Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 
000,00 euro, natomiast nie przekracza progów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: 
ustawie Pzp, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1740 z późn. zm.) dalej „Kc” oraz innym mającym związek z przedmiotem 
zamówienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

 
Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu 

prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – CZRB 
w Powsinie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ 
3. Zamawiający na podstawie przepisu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wizję 

lokalną przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji 
lokalnej z Zamawiającym. Szczegóły uzgodnienia wizji lokalnej zawarte zostały 
w Rozdziale VIII ust. 12 SIWZ. Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się 
o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem 
zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin 
i pomiarów. 

4. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia. 

5. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. Na podstawie przepisu art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, 
wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na 
Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub 
parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub 
wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty 
o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu 
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zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do 
oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie 
zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej 
(dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek 
wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych 
produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 

6. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ Zamawiający wskazał znak towarowy, patent, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, 
aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, 
że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. 

7. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na 
dostarczony agregat prądotwórczy i wykonane prace oraz naprawy ewentualnych 
usterek i wad w okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia podanego w 
ofercie przez Wykonawcę. Wydłużenie minimalnego okresu gwarancji stanowi 
jedno z kryteriów oceny ofert. 

8. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
31121200-2 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne  
45315300-1  Linie elektroenergetyczne 
45314300-4  Układanie kabli 
45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne 

 
Rozdział IV. 

Informacje dodatkowe 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi 

obejmować realizację całości zamówienia. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w przepisie 

art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 
9. Na podstawie przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany 

umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza 
powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców, o ile są 
znane na etapie składania ofert. Informację o braku podstaw do ich wykluczenia 
wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z 
postępowania.  

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia, zgodnie z przepisem art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp. 

11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne 
tylko dla Wykonawców o których mowa w przepisie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

12. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy 
ul. Prawdziwka 2 w Warszawie. 

13. Powołując się na przepis art. 24aa 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 
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w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofertę.  

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia określonego 
w niniejszej SIWZ.  

 
Rozdział V. 

Termin wykonania zamówienia 
1. Zamówienie musi zostać wykonane w maksymalnym terminie do dnia 

22/12/2020 roku od dnia zawarcia umowy. 
2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest punktowane w ramach kryterium 

oceny ofert. 
 

Rozdział VI. 
Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy 

Pzp; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub 
równowartość tej kwoty, w przypadku walut innych niż złoty polski, 
obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego 
przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że: 
c1. należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 
150 000,00 zł brutto każda, polegające na dostawie i montażu 
agregatu prądotwórczego, 
Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający 
dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim 
kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg 
średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 
opublikuje ww. informacje. 

c2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj.  

• co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku dozoru; 

• co najmniej 2 osobami zajmującymi się montażem, posiadającymi 
świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się 
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eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub 
wyższym, na stanowisku eksploatacji. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ 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 nimi stosunków 
prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, udowodni Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia, z którego będzie wynikać: 

1) jaki jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia;   
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
4) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na 
skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

 
Rozdział VII. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ. 
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Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,  
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  
Forma dokumentów: 
Oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Za 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie są również 
traktowani wykonawcy składający ofertę w formie spółki cywilnej. 

3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 
w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 
5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp : 
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający żąda: 
a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, 
o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2  lit. c1 SIWZ. Wzór wykazu 
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, 

b) dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie., 
Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty, 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Z powyższego wykazu 
musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku 
opisanego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c2. SIWZ; 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający żąda: 
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a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł 
brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub 
równowartość tej kwoty, w przypadku walut innych, niż złoty polski, 
obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego 
przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert; 

3) potwierdzających brak podstaw wykluczenia: nie dotyczy 
Forma dokumentów: 
- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ muszą być złożone  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do 
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Forma dokumentów: 
Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ musi być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w przepisie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ składa każdy 
z Wykonawców. 

10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282 – dalej zwane 
“Rozporządzeniem”. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający 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 2020 r. poz. 346). W 
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
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dokumentów, o których mowa w ust. 5 w formie elektronicznej pod określonym 
adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę 
dokumenty lub oświadczenia.  

 
Rozdział VIII. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp) dla których wymagana jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien 
posługiwać się numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ - 
3/ZP/2020. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie  
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa z dopiskiem „Nr ref.:3/ZP/2020”. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) należy kierować na adres e-mail: 
ob.sekr@obpan.pl. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane  
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez 
Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, 
oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do 
Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub 
zmiana oferty; 

2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym 
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego 
adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy; 

4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru 
konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
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wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego  
o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał 
ten dokument na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl także w wersji elektronicznej, 
umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią 
udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale 
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie. 

12. Zamawiający na podstawie przepisu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wizję 
lokalną przed terminem składania ofert. Wobec powyższego, Zamawiający 
udostępni obiekt do dokonania wizji lokalnej w dni robocze (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu 
terminu wizyty z Zamawiającym pod nr tel. 22 754 26 10. Jednocześnie 
informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał 
żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do 
przewidzianego ustawą trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

13. W celu dochowania wymaganych zasad bezpieczeństwa w związku  
z ryzykiem zarażenia się koronawirusem COVID-19, przed przybyciem na wizję 
lokalną przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy powinni być wyposażeni w 
środki ochrony osobistej (maski, rękawice, itp.). Zamawiający zastrzega, że nie 
zapewnia w toku wizji lokalnej żadnych środków ochrony osobistej. 

 
Rozdział IX. 

Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
Rozdział X. 

Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do 

zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
Rozdział XI. 

Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ i Opis oferowanego agregatu prądotwórczego 
sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do Formularza 
ofertowego. 

2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ; 
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3) 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 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii; 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania 
przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone 
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza; 

5) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach 
innego podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp; 

6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy. 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz oferta musi być podpisana zgodnie 
z przepisem art. 78 Kc, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem 
Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. 
Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy 
Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć 
własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska 
umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert w formie elektronicznej. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą 
połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), 
oraz zawierała spis treści. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26/11/2020 r. do godz. 
12.00 na adres: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa. 

9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. Kopert należy zaadresować w wzoru: 

OFERTA NA:  
Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk 

Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie - znak sprawy 3/ZP/2020 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ………….2020 r.  
PRZED GODZ. 12:30 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 
terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
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10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem 

Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich 
wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym 
w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej 
kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznakowanej w sposób określony w 
ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne 
dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

13. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do 
reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub 
w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

14. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być 
ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do 
właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone 
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

15. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą Ofertę. 

17. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści 
Formularza Oferty. 

18. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. 

19. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, 
opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. 
Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego 
dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że 
zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy 
Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków 

wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym 
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane 
jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 
2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w 
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walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez 
Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, 
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy 
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w Rozdziale VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy Pzp nie przewidują 
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, 
po terminie otwarcia ofert. 

23. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 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. 

 
Rozdział XII. 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Miejsce składania ofert - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-
973 Warszawa w Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26/11/2020 r. do godz. 12:00. 
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 
4. Miejsce otwarcia ofert - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-
973 Warszawa (sala konferencyjna w budynku „przyszklarniowym”).  

5. Termin otwarcia ofert w dniu składania ofert o godz. 12:30 

6. W celu dochowania wymaganych zasad bezpieczeństwa w związku z ryzykiem 
zarażenia się koronawirusem COVID-19, przed przybyciem na sesję otwarcia 
ofert do siedziby Zamawiającego - należy do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym na 
otwarcie ofert, zgłosić chęć uczestnictwa w sesji otwarcia ofert na adres: 
ob.sekr@obpan.pl. Jeżeli do wyznaczonej godziny w dniu wyznaczonym na 
otwarcie ofert nie będzie zgłoszeń do woli wzięcia udziału w sesji otwarcia ofert, 
Zamawiający w wyznaczonym terminie otworzy oferty bez udziału osób 
zewnętrznych i niezwłocznie po sesji otwarcia ofert, przekaże informacje, 
o których mowa w ust. 12. Posiadanie środków ochrony osobistej (maski, 
rękawice) osób zewnętrznych uczestniczących w sesji otwarcia ofert leży po ich 
stronie. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 
pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

9. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

10. Otwarcie ofert jest jawne. 
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa 

w przepisie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ogrod-

powsin.pl informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

 
Rozdział XIII. 

Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ poda 

cenę całkowitą oferty brutto, która stanowi wartość zamówienia brutto za 
dostawę i montaż jednego agregatu prądotwórczego. 

2. Cena brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106).  

3. W cenie brutto należy uwzględnić wszelkie koszty, opłaty, podatki, wydatki, 
daniny i inne świadczenia, w tym koszty dostaw materiałów i urządzeń, które 
Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją 
zamówienia. 

4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 
1) ułamek kończący się na trzecim miejscu po przecinku cyfrą od 1 do 4 

zaokrąglić należy w dół; 
2)  ułamek kończący się na trzecim miejscu po przecinku cyfrą od 5 do 9 

zaokrąglić należy w górę. 
6. W przypadku, gdy cena po przecinku wynosi zero groszy Wykonawca nie ma 

obowiązku określania ceny zgodnie z powyższą zasadą. 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie 

wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) 
wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom 
i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. Rozliczenia będą 
prowadzone w złotych polskich. 

9. 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, ma obowiązek poinformować 
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. 
  

 
Rozdział XIV. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, 

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami: 
 

1) Kryterium „Cena” - waga 60 %, 
2) Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” - waga 30 %, 
3) Kryterium „Termin wykonania  zamówienia” - waga 10 %. 
 
Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) W ramach kryterium „Cena” oznaczonej jako „C” zostanie oceniona na 

podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie 
zamówienia.  
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Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze 
wzorem: 

 
Cmin 

C = ----------------- x 60 pkt, 
Cbad 

gdzie: 
Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę brutto spośród wszystkich ofert 
niepodlegających odrzuceniu, 
Cbad - oznacza cenę brutto zaproponowaną w badanej ofercie, 
C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”. 
 

Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

2) W ramach kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”, oznaczone jako „G” 
zostanie ocenione na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę wydłużenia 
okresu gwarancji ponad minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jaki 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić na dostarczony agregat i wykonane 
prace związane z montażem. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji 
Wykonawca zaznaczy odpowiednią liczbę miesięcy w pkt 1 w formularzu 
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony agregat 
i wykonane prace. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac, o którym mowa w § 7 
ust. 4 Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca otrzyma 
następującą liczbę punktów za: 

Okres wydłużenia gwarancji Zaoferowany Okres 
gwarancji po wydłużeniu 

Liczba pkt. 
w kryterium 

wydłużenie okresu gwarancji o 12 
miesięcy   

 36 miesięcy  10 pkt 

wydłużenie okresu gwarancji o 24 
miesiące   

 48 miesięcy    20 pkt 

wydłużenie okresu gwarancji o 36 
miesięcy   

 60 miesięcy    30 pkt 

 
 
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu 
ofertowym w pkt 1, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia 
okresu gwarancji na dostarczony agregat i wykonane prace i oferuje 24 miesięczny 
okres gwarancji, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca 
w formularzu ofertowym w pkt 1 zaoferuje okres gwarancji poniżej minimalnego 
wymaganego okresu 24 miesięcy lub wpisze inny wydłużony okres gwarancji niż 
opisany w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę jako 

niezgodną z SIWZ. 
 

3) W ramach Kryterium „Termin wykonania zamówienia” oznaczone jako „T”, 
oferta zostanie oceniona na podstawie określonego przez Wykonawcę w pkt 2 
w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, terminu 
wykonania zamówienia: 

 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”, zostanie 
dokonana na podstawie poniższej punktacji: 
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Termin wykonania zamówienia Liczba punktów przyznanych 
badanej ofercie w kryterium termin 
wykonania zamówienia „T” 

Nie dłużej niż do dnia 22/12/2020  0 

Nie dłużej niż do dnia 19/12/2020 2 

Nie dłużej niż do dnia 16/12/2020 4 

Nie dłużej niż do dnia 13/12/2020 6 

Nie dłużej niż do dnia 10/12/2020 8 

Nie dłużej niż do dnia 7/12/2020 10 

Wykonanie w terminie poniżej 
7/12/2020 

10 

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium  
„Termin wykonania zamówienia” „T” wynosi 10 pkt. 

 
UWAGA: Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia 
do 22/12/2020 r. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu 

wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w pkt 2 do formularza 
ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp jako niezgodna z SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym terminu 
wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wykonanie 
zamówienia w terminie do dnia 22/12/2020 r., a w ramach ww. kryterium oferta 
otrzyma 0 pkt. 
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu 

liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą 
liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

 
Łączna liczba  punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego 
wzoru: 

S = C + G + T 
gdzie: 
S – łączna suma punktów badanej oferty 
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 
G – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowy 

okres gwarancji” 
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin 

wykonania zamówienia”. 
4. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli nie można wybrać 

najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera 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. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 
elektronicznej. 

 
Rozdział XV. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



Strona 17 z 48 
 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego 
wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do: 
 złożenia kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz 

uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób, 
złożonym w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych 
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c2 SIWZ 

4. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie 
przepisów art. 94 ustawy Pzp, z uwzględnieniem przepisów art. 139 ustawy Pzp. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 

 
 

Rozdział XVI. 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Rozdział XVII. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 
1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru umowy zawartego w SIWZ - Wzór 

umowy zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania tego w formularzu oferty, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności i zostały przewidziane w Załączniku nr 8 do SIWZ. 

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 5 muszą być dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem przepisu art. 144 ustawy Pzp. 

 
Rozdział XVIII. 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
1. 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 2020 r., poz. 1444), dalej 
jako „Kodeks karny” lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 
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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. 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 
2); 

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 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, 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 2020 r., poz. 358 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 2020 r. poz. 1076), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Rozdział XIX. 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia 

z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art. 
22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 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. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
i dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego 
podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
Rozdział XIX. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 
5 ustawy Pzp. 

 
Rozdział XX. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z 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”, informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, 

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, 
tel. (22) 182-60-00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, 
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 
ob.sekr@obpan.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 
można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: p.kojs@obpan.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
mailto:p.kojs@obpan.pl
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publicznego pn. „ Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej 
Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, znak sprawy 
3/ZP/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego a w 
przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego 
oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu 
zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne 

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 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 umowy) oraz przez okres 
archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 

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, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 
umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; 
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 1; 
− 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 ;2   

− 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; 
− 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, (a w przypadku Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę  - 
także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

 

 
 
 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 Wyjaśnienie: 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. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Wzór  

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

 
OFERTA 

(formularz ofertowy) 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
NIP..................................... REGON...................................... 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
............................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
............................................................................................................................... 
Numer telefonu:............................................. 
Numer faksu................................................... 
e-mail ............................................................. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę  
w postępowaniu pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej 
Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 
3/ZP/2020, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą ryczałtową 

CENĘ brutto: 
 
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł 
(słownie …………………………………………… złotych ……..……............................groszy) 
 
w tym: VAT (…… %) w kwocie ....................zł, 
Cena oferty netto…………………………........................................zł 
(słownie: .......................................................................złotych…………. groszy). 
 
1. OFERUJEMY wydłużenie okresu gwarancji na dostarczony agregat 

prądotwórczy ponad wymagany przez Zamawiającego okres 24 miesięcy liczony 
od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

Zaznacza Wykonawca w zależności jaki wydłużony okres gwarancji oferuje 
 
(*właściwe zaznaczyć): 

                   o 12 miesięcy 

                   o 24 miesiące 

                    o 36 miesięcy 

 
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu 
ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu 
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gwarancji na dostarczony agregat i wykonane prace i oferuje 24 miesięczny okres 
gwarancji, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca w 
formularzu ofertowym w pkt 1 zaoferuje okres gwarancji poniżej minimalnego 
wymaganego okresu 24 miesięcy lub wpisze inny wydłużony okres gwarancji niż 
opisany w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,  Zamawiający odrzuci ofertę jako 
niezgodną z SIWZ. 
2) OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie całości zamówienia w terminie do 

dnia ……………….2020r. (proszę podać ofertowany termin wykonania 
zamówienia wyszczególniony w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 3 SIWZ w ramach 
kryterium oceny ofert „Termin wykonania zamówienia”). 

Uwaga:  
W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia 
niż wymagany przez Zamawiającego w pkt 2 do formularza ofertowego, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako 
niezgodna z SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym terminu 
wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wykonanie 
zamówienia w terminie do dnia 22/12/2020 r., a w ramach ww. kryterium oferta 
otrzyma 0 pkt. 
3. OŚWIADCZAMY, że Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do przygotowania oferty i do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej 
oferty - do zawarcia umowy według wzoru określonego w SIWZ, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. OŚWIADCZAMY, że (*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, 
jeśli dotyczy): 
- nie zamierzamy powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom 
- zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej 

wymienionym podwykonawcom: 
 

Część przedmiotu 
zamówienia powierzana do 
wykonania podwykonawcy 

Nazwa 
podwykonawcy 

Określenie części 
zamówienia 
powierzanej do wykonania 
podwykonawcom (% lub w 
zł)  

   

 
7. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SIWZ wskazuję dostępność poniżej 

wskazanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 
SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy): 

 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu 
(lub odpowiednie odesłanie do dokumentu 
wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 

5 pkt 2 SIWZ ): 

Adres strony internetowej 
ogólnodostępnej i bezpłatnej 

bazy danych 
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8. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem  bądź małym  lub średnim 
przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć) 

 mikroprzedsiębiorstwem 
 małym przedsiębiorstwem 
 średnim przedsiębiorstwem 

 
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 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. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO3. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu4. 

10. Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty: 
(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru 
opcji b), należy uzupełnić wymagane informacje, a opcję a) przekreślić) 
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty 
będzie prowadził do powstania 
obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego wskazuję(emy) 
informacje, o których mowa w art. 91 
ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego5 

Wartość towaru lub usługi bez 
podatku od towarów i usług 

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

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

 
11. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa (wypełnić jeżeli dotyczy, w przypadku zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa zastosowanie mają zapisy określone w Rozdział XII ust. 19 
SIWZ) 

                                                           
3 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). 
4 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). 
5 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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12. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych 

stronach. 
 
13. Do oferty dołączono następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1a - Opis oferowanego agregatu prądotwórczego  
2) ……………………………………. 
3) ……………………………………. 

 
 
 

……………….……………………….. 
(data, imię i nazwisko oraz 
podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego 

 
Opis oferowanego agregatu prądotwórczego  

(wypełnia Wykonawca) 
 

Marka agregatu: ………..…………………………………………….. 
     (proszę podać nazwę marki agregatu)   
 
Nazwa modelu agregatu: …………….……………………… 
                             (proszę podać nazwę modelu agregatu) 

 
Minimalne wymagania parametrów agregatu prądotwórczego 
 

Parametry wymagane Potwierdzenie 
parametrów 
oferowanego 

urządzenia 
przez 

Wykonawcę, 
wpisać 

poniżej  TAK 

lub NIE  

AGREGAT O MOCY MINIMUM 250KVA   

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 275,0 / 220,0  

Moc znamionowa P.R.P. minimum [kVA] / [kW] 250,0 / 200,0  

Prąd znamionowy P.R.P [A] 361,0  

Częstotliwość [Hz] 50  

Napięcie [V] 400  

Wymiary agregatu nie więcej niż D x S x W [mm] 3650 x 1512 x 2226  

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 97  

Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 68,1 ± 2,1  

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)  

Emisja Spalin Stage II  

Maksymalne zużycie paliwa   

50% 

[l/h]   

32,1  

75% 

[l/h]  

43,8  

100% 

[l/h] 

54,3 

54,3  

110% 

[l/h] 

59,8 

59,8  

Pojemność stand. zbiornika paliwa minimum [l]  410  

Autonomia dla obciążenia 100% [h]   7,6  

Instalacja sterowania silnika[V]  24  

Wanna retencyjna na minimum 110% płynów  

Sygnalizator dźwiękowy awarii 

 

  

Przycisk Awaryjnego Zatrzymania   

Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy   
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SILNIK / PRĄDNICA   

Napięcie znamionowe [V] 400  

Współczynnik mocy (cos φ) 0,8  

Moc silnika netto minimum [kW]  219  

Obroty minimum (obr/min.)  1500  

Układ paliwowy common rail  

Moc znamionowa minimum [kVA]  250,0  

Regulacja obrotów  Elektroniczna  

Ochrona minimum IP 23  

Konstrukcja  jednołożyskowa  

Połączenie z silnikiem  bezpośrednie  

Klasa wykonania  G3  

Technologia  bezszczotkowa  

Podtrzymanie prądu zwarciowego  270% 10s  

Klasa izolacji  H  

Instalacja [V]  24  

Zawartość harmonicznych THD[%]  2,5  

Regulacja napięcia  DVR, cyfrowy  

Pomiar napięcia  3 fazy  

Dokładność regulacji [%]  +/- 0,25  

Zasilanie AVR  uzwojenie pomocnicze  

Pomiar  ciśnienia oleju  

 Temperatury silnika  

 Poziomu paliwa  

Akumulator rozruchowy 2x180Ah  

Ładowarka akumulatora   

Wyłącznik mocy agregatu  400A; 3P  

Cewka wybijakowa  wyłącznika generatora  

STEROWNIK   

Szafa sterownika  IP 54  

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem   

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny 

start generatora 

  

Pomiar wartości prądu  w 3 fazach  

Pomiar wartości napięcia  sieci i generatora  

Pomiar mocy  czynnej, biernej i pozornej  

Licznik energii  czynnej i biernej generatora  

Licznik czasu pracy   

Pomiar napięcia akumulatora   

Pomiar poziomu paliwa   

Ochrona generatora  (częstotliwość, napięcie, 

asymetria, przeciążenie) 
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Darmowy system do podglądu parametrów 

agregatów 

  

Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android 

lub iOS do podglądu floty agregatów 

  

Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS 

lub e-mail (wymagany moduł IL-NT GPRS lub IB-

Lite) 

  

Spełnione Dyrektywy i normy:  

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE  

Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE  

Kompatybilność Elektromagnetyczna 

2014/30/WE  

Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE  

Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE  

ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013 

PN-EN ISO 8528-13:2016  

PN-EN 60204-1 

 

  

UKŁAD SZR   

SZR - 400A autonomiczny zestaw 

niskonapięciowym, którego 

funkcją jest automatyczne 

załączanie rezerwowego źródła 

zasilania elektrycznego w 

przypadku zaniku zasilania 

podstawowego 

 

Mikroprocesorowy programowalny kontroler 

sterowania układem SZR 

Integruje 3-fazowy układ 

automatycznego wykrycia 

awarii sieci, układ sterowania 

załączeniem agregatu 

prądotwórczego wraz z 

trójfazową kontrolą 

generowanego przez agregat 

prądotwórczy napięcia, oraz 

moduł sterowania 

przełączaniem łączników 

układu SZR 

 

Tryby pracy - możliwość wyboru Manualny lub Automatyczny  
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Przełącznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trójpołożeniowy przełącznik z 

napędem silnikowym 

wykluczający jednoczesne 

zamknięcie toru zasilania z 

sieci i toru zasilania z 

agregatu.  Trójpołożeniowy 

przełącznik zapewnia brak 

możliwości  pojawienia się w 

sieci  

napięcia wstecznego 

 

 
 
 
 

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

 (data, imię i nazwisko oraz 
podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
wzór 

 
Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

 
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. „ 
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu 
Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020, 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. 
 
 
..............................................., dnia ..................................                
................................................ 

        miejscowość                           podpis  
 

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. 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………… 
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..............................................., dnia ..................................                

................................................ 
        miejscowość                           podpis  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
..............................................., dnia ..................................                
................................................ 
        miejscowość                           podpis  
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
……………………………………………………………………………………………………..

………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
..............................................., dnia .................        ................................ 
        miejscowość                           podpis  
 

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 .........................         ……………………….. 
        miejscowość                           podpis  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
wzór 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

 
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  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ 

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu 
Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020, 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). 
 
............................................, dnia ..............................           ............................... 
        miejscowość                           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: 
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…………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić 
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
..............................................., dnia ....................        .................................. 
        miejscowość                           podpis  

 
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 ..................         ................................... 
        miejscowość                           podpis  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

wzór 
 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

 
Wykonawca: 

……………………………………
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………
…………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i 

montaż agregatu prądotwórczego do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu 
Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak sprawy nr 3/ZP/2020 oświadczam/my, 
że: 
 

a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 r., poz. 
1076 z późn. zm.), wraz  z  następującymi wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty:* 
1) ………………………………………………………………...…………………… 
2) …………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………… 

 
b) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy 

złoży odrębne oferty* 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
Uwaga: 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. 
 
 
..............................................., dnia ..................         ................................... 
        miejscowość                                 podpis 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
wzór 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

Wykonawca:  
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Wykaz wykonanych dostaw 
 

(zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c1) SWZ.) 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego  
do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak 
sprawy nr 3/ZP/2020  
 

 

Dostawa [1] 

1 
Wykonawca  
   (nazwa i adres ) 

 

2 

Przedmiot umowy 
(opis pozwalający na 
stwierdzenie spełniania 
warunku określonego  
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2  
lit c1. Siwz);   

 

3 
Wartość dostawy 
(brutto) 

 

4 
Termin wykonania 
(dd-mm-rr) 

 

5 

Odbiorca dostawy 
(nazwa i adres)   

6 

Sposób dysponowania  
(niepotrzebne skreślić)  Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  
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* Do wykazu należy załączyć dowody określające, że ww. usługi zostały wykonane 
należycie oraz wskazujące czy zostały prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub inne dokumenty wystawione przez 
podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………….……………………….. 
(data, imię i nazwisko oraz 
podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawa [2] 

1 
Wykonawca  
   (nazwa i adres) 

 

2 

Przedmiot umowy 
(opis pozwalający na 
stwierdzenie spełniania 
warunku określonego  
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit 
c1. Siwz). 

 

3 
Wartość usługi 
(brutto) 

 

4 
Termin wykonania 
(dd-mm-rr) 

 

5 

Odbiorca dostawy 
(nazwa i adres)   

6 
Sposób dysponowania  
(niepotrzebne skreślić)  

Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
wzór 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Tel.: (22) 754 26 10, ob.sekr@obpan.pl 

Wykonawca: 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

WYKAZ OSÓB, 
 

skierowanych przez wykonawcę do wykonania zamówienia publicznego 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego  
do Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” - znak 
sprawy nr 3/ZP/2020  
 

OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [1] 

1 
Funkcja / zakres 
wykonywanych czynności  

STANOWISKO DOZORU  

2 
Imię i nazwisko   

…………………………………………………………  

3 

Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie 
spełniania wymagań określonych 
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2  lit c2. 
Siwz)  

Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub 
wyższym, na stanowisku dozoru   w 
rozumieniu ustawy o dozorze technicznym 
z dnia 21.12.2000 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1040 
ze zm.) 
 
Zakres uprawnień: …………….. 
Numer uprawnień: ……………… 
Data nadania uprawnień: ……………………. 
Nazwa podmiotu, który wystawił uprawnienia: 
…………… 

4 

Podstawa do dysponowania 
osobą 
(np. umowa o pracę, umowa 
cywilno-prawna, potencjał 
podmiotu trzeciego itp.) 

 
………………………………………………………… 
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*/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 
dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot. 
 

OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [2] 

1 
Funkcja / zakres 
wykonywanych czynności  

MONTER - 1  

2 

Imię i nazwisko   
.………………………………………………………… 
 
  

3 

Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie 
spełniania wymagań określonych 
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2  lit c2. 
siwz)  

Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub 
wyższym, na stanowisku eksploatacji    
 
Zakres uprawnień: …………….. 
Numer uprawnień: ……………… 
Data nadania uprawnień: ……………………. 
Nazwa podmiotu, który wystawił uprawnienia: 
…………… 

5 

Podstawa do dysponowania 
osobą 
(np. umowa o pracę, umowa 
cywilno-prawna, potencjał 
podmiotu trzeciego itp.) 

 
………………………………………………………… 
 

1 
Funkcja / zakres 
wykonywanych czynności  

MONTER - 2  

2 

Imię i nazwisko   
.………………………………………………………… 
 
  

3 

Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie 
spełniania wymagań określonych 
w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2  lit c2. 
siwz)  

Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub 
wyższym, na stanowisku eksploatacji    
 
Zakres uprawnień: …………….. 
Numer uprawnień: ……………… 
Data nadania uprawnień: ……………………. 
Nazwa podmiotu, który wystawił uprawnienia: 
…………… 

5 

Podstawa do dysponowania 
osobą 
(np. umowa o pracę, umowa 
cywilno-prawna, potencjał 
podmiotu trzeciego itp.) 

 
………………………………………………………… 
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Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich na potrzeby wykonania zamówienia.  
 

 

 

 

 

 

 

 
……………….……………………….. 

(data, imię i nazwisko oraz 
podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 39 z 48 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
wzór 

 
Umowa nr ........................... 

 
zawarta w dniu……………….2020 r. w Warszawie pomiędzy: 
Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) plac Defilad 1, NIP 
5251575083, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa nr 
………………………………………….. przez dr Pawła Kojsa - dyrektora Polskiej 
Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego–Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie (ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa), 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
(jeśli Wykonawcą jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjna), 
spółka pod firmą ………………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(spółka akcyjna) z siedzibą w (….-……) ……………………….. przy ul. ………………, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
……………….. w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS …………………………, NIP …………………., REGON 
………………………..,kapitał zakładowy w wysokości ………………….zł, opłacony 
w …………………. (dotyczy spółki akcyjnej), zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………. 
Lub 
 
(jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) 
……………………………. zamieszkałym w (….-……) …………………. przy ul. 
………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………….. z siedzibą ………………………. przy ul. ……………………..., 
posiadający NIP: …………………………….., REGON ……………………………, PESEL 
……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej,  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 
z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, numer postępowania 3/ZP/2020  
 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy, jest dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu 
prądotwórczego (zwanego dalej również: Urządzeniem), do siedziby 
Zamawiającego: Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie (ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa).  
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2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz na warunkach i w sposób określony w Umowie, ofercie Wykonawcy 
złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia /której kopia stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy (dalej: Oferta Wykonawcy), a także zgodnie 
z ogłoszeniem o zamówieniu, w tym w szczególności ze Szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§ 2. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie w chwili dostawy jest jego wyłączną 

własnością oraz jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie istnieją żadne 
przeszkody lub ograniczenia w prawie rozporządzania własnością Urządzenia 
przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz 
warunki organizacyjne, aby zrealizować Przedmiot Umowy w sposób 
profesjonalny i z należytą starannością, umożliwiający spełnienie wymagań 
i osiągnięcie celów technicznych i funkcjonalnych określonych w Umowie.  

3. Wykonawca będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na 
jakość, zakres, a w szczególności termin realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu 
najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej 
działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi 
normami technicznymi. 

5. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przy 
udziale podwykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za działania 
podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy 
na następujących zasadach: 

1) jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu 
zamówienia, wynikła w trakcie realizacji Umowy, co wymaga uzyskania 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

2) powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu Umowy przy 
pomocy Podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę Podwykonawcy oraz 
szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu Podwykonawcy. 
Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy 
przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących: zdolności technicznej do 
wykonania planowanego do powierzenia Podwykonawcy zakresu rzeczowego, 
dysponowania personelem umożliwiającym Podwykonawcy realizację 
planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego. 

8. Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1b ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie Postępowania. 

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które 
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą Podwykonawców na inne części 
Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał 
w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy ani zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
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§ 3. 
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy 
poprzez udostępnienie miejsca montażu urządzenia na czas niezbędny do 
wykonania Przedmiotu Umowy. Udostępnienia miejsca montażu urządzenia 
nastąpi w godzinach pracy biura, tzn. od 8:00-15:00. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za Przedmiot Umowy na 
warunkach określonych w Umowie. 

 
§ 4. 

REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia ………roku /do 

uzupełnienia zgodnie z ofertą Wykonawcy/. 
2. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy w terminie uważa się wykonanie przez 

Wykonawcę całego zakresu stanowiącego Przedmiot Umowy potwierdzone 
podpisanym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń.  

3. Jeżeli w trakcie odbioru wyjdą na jaw wady, Zamawiający ma prawo odmówić 
przyjęcia i podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający sporządzi 
zestawienie prac poprawkowych, w którym zostaną wskazane wady. Wykonawca 
usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 
dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych, liczonych od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego. Po usunięciu wad, Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o ich usunięciu i zgłosi gotowość do odbioru. 

4. Gdy wady zostaną usunięte, Zamawiający dokona odbioru, co zostanie 
potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 3 
powyżej, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad w ramach Wykonania 
Zastępczego, bez uzyskiwania zgody Sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a także 
zażądać stosownego obniżenia ceny.  

6. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego, w tym po Wykonaniu 
Zastępczym o którym mowa w ust. 5 powyżej, tylko wówczas, gdy Protokół 
Odbioru zostanie podpisany bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

7. Dostawa Urządzenia do miejsca montażu, jak również koszt samego montażu, 
nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Korzyści i ciężary związane z dostawą 
Urządzenia oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń. 
 

 
§ 5. 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Urządzenie, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu, objęte jest rękojmią za 

wady i gwarancją jakości Wykonawcy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Urządzenie i wykonane prace. 

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust 3 poniżej. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami 

prawa, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Urządzenie na 
okres …. miesięcy 6 liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru bez 
zastrzeżeń.  

4. Strony określają następujące warunki gwarancji jakości: 
1) gwarancja obejmuje dostarczone urządzenia i prace związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia; 
2) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni obsługę serwisową w czasie nie 

                                                           
6 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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dłuższym niż 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego; 
3) Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni naprawy Urządzenia wraz z 

materiałami na własny koszt, a także bezpłatne przeglądy, zgodne 
z wymogami określonymi przez producenta Urządzenia bez dodatkowego 
wezwania ze strony Zamawiającego. Bezpłatne przeglądy/naprawy obejmują 
również koszt robocizny i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do 
wykonania czynności gwarancyjnych w tym także dojazdy/przejazdy 
serwisantów. Ostatni przegląd bezpośrednio przed wygaśnięciem gwarancji 

4) okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu o pełen okres 
niesprawności przedmiotu umowy; 

5) czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” określa się maksymalnie 
na 24 godziny od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub faksem 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

6) Wykonawca jest obowiązany do usunięcia awarii maksymalnie w terminie 3 
dni; w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy 
dotrzymanie terminu jest niemożliwe - to ostateczny termin usunięcia 
awarii nie może przekraczać 5 dni roboczych; 

7) zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail 
…………………..lub telefonicznie pod nr ………………………… 

8) w ramach realizacji obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia, fabrycznie nowych części zamienne 
wymienione w procesie naprawy, na własny koszt.  

5. Wszelkie obowiązki gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

 
§ 6.  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą 

Wykonawcy, tj.: wartość netto ……………….. zł (słownie: 
…………………………………………) wartość podatku VAT- 
..................................... PLN (słownie: .......................................................) 
wartość brutto: ……………………… (słownie: 
...................................................................).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę będzie: podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Protokół Odbioru, 
o którym mowa w § 4 umowy potwierdzający zgodność Przedmiotu Umowy z 
warunkami zawartymi w SIWZ, dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy 

4. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary 

umowne. 
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
7. Wykonawca będący płatnikiem VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany 

w fakturze będzie rachunkiem do prowadzenia działalności gospodarczej i że do 
rachunku bankowego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. Regulowanie 
zapłaty za wykonanie umowy, w przypadku Wykonawcy – płatnika VAT, może 
być realizowana poprzez mechanizm podzielonej płatności. 

8. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, zgodnie 
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
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w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

10. Zamawiający posiada konto na platformie - rodzaj adresu Platformy 
Elektronicznego Fakturowania: GLN/Numer adresu PEF: 5907628994405. 

11. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych 
przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających: 
1) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
2) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

12. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi 
powyżej, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu 
na specyfikę zamówień publicznych. 

13. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie umowy 
zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których 
dotyczy. 

 
§ 7. 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do 
terminu określonego w § 4 ust. 1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków związanych 
z usunięciem Awarii wynikających z udzielonej gwarancji jakości, w stosunku 
do terminów określonych w § 5 ust 4. pkt 6) Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

4) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu jakiejkolwiek 
dokumentacji wymienionej w § 2 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia; 

5) za naruszenie obowiązku uzyskania pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 
Zamawiającego na powierzenie podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu 
zamówienia, wynikłe w trakcie realizacji Umowy zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 1, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §6 ust. 1, za każde 
jedno naruszenie; 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet 
w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna 

kara. 
4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do 
Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na 
rachunek wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 
dni od dnia otrzymania takiej noty, o ile taka forma pokrycia kar umownych 
zostanie wybrana na podstawie ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
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§ 8. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, gdy: 
1) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 4 

ust. 1 przekracza 14 dni kalendarzowych; 
2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub 

w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia 
sposobu wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez 
Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w 
terminie określonym w tym wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia 
uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego 
uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe 
usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30 dniowy 
przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 

3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 7 przekroczy 30% łącznej 
kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

4) Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadku przewidzianym 
w art. 145 Ustawy PZP; 

5) jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 4 lub § 5 
umowy – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

6) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 
Ustawy PZP – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych 
przyczyn. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki. 

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub oświadczenie o jej 
wypowiedzeniu, zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem 
i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie. 

5. W zakresie, w jakim umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług 
Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez 
które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:  

1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą 
i SIWZ, a przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, 
działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje 
właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów 
państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających 

terminową realizację Przedmiotu Umowy, o okres nie przekraczający czasu 
trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu Umowy; zmian wynikających z 
przepisów prawa,   

2) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i 
nie wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą 
wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji, 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności,  

4) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
jego stronie, 
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5) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku 
nieudostępnienia pomieszczeń dopuszcza się zmianę terminu realizacji, 

6) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, które 
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

7. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości  
dni dla każdej z przyczyn, o których mowa w ust.6    

 
§ 9. 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad 

realizacją Umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest: Pan/Pani 
.................................,  
……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich 
czynnościach związanych z realizacją Umowy jest Pan/Pani …………………. 
……………………, ul. …………………………., 
tel.: ………….., faks: …………….. e-mail: .................................... 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 
lub ich danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej 
Strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

4. W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest 
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 

 
§ 10. 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do 

zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych 
i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) 
w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich 
przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do 
danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane 

Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na 

ich ujawnienie. 
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest 

wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych 
Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej 

lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed 

ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie 

umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy 

których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, 
o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także 
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do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków 
w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno 
opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek 
ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie 
zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Cesja wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich 

danych osobowych, w tym zgodnego 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. 

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami 
zawartymi w załącznikach, a warunkami ustalonymi w umowie, pierwszeństwo 
mają postanowienia umowy. 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz 

Kodeksu cywilnego. 
6. Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - Protokół odbioru  
3. Załącznik nr 3 - Kopia Oferty Wykonawcy 

 
 
                  Zamawiający Wykonawca 
 
      ………………………………..                                       ……………………………….. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

spisany w dniu ………………….. pomiędzy: 

………………………………………………………….. zwaną Zamawiającym w imieniu 

której działają upoważnieni przedstawiciele: 

1. …………………………………………………………………………………………………

… 

2. …………………………………………………………………………………………………

… 

3. …………………………………………………………………………………………………

… 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

a 

……………………………………………………………………………………………. zwanym 

Wykonawcą działającym osobiście*/ w imieniu której/którego działają upoważnieni 

przedstawiciele*: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

 

1. DANE DOTYCZĄCE UMOWY 

Umowa nr …………………………………………………………….. z dnia 

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

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

 

2. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ODBIORU 

Stwierdza się, że zostało wykonane następujące: 

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

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

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

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

ww. prace zostały wykonane  niezgodnie/zgodnie* z umową oraz obowiązującymi 

normami. 

3. TERMIN REALIZACJI  

Prace nie zostały/zostały* wykonane w terminie umownym. 

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

4. WADY  
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Nie stwierdzono/ stwierdzono występowanie następujących* WAD: 

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

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

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

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

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

 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad do dnia 

………………………………………. 

 

Teren budowy został/ nie został* uprzątnięty i doprowadzony do należytego stanu i 

porządku : 

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

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

 

5. UWAGI/ZASTRZEŻENIA (np. co do wprowadzonych zmian, co do rozliczenia, 

zalecenia, wnioski związane z ewent. karami umownymi i inne) 

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

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

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

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

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

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

*Niepotrzebne skreślić 

 

PODPISY 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

1………………………………            1………………………………… 

2…………………………… .….            2………………………………… 


