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I. NAZWA I 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 

Telefon (22) 754 26 10; faks: (22) 757 66 45 

  
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą Pzp. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do 

obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji” – dostawa, instalacja i 

uruchomienie w ramach projektu 2012/07/E/NZ3/00510, pt: Kompleksowa analiza 

mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a 

różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. O ile w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały wskazane znaki 

towarowe, patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie urządzeń/rozwiązań 

technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych. W takim przypadku, zgodnie z art. 29 ust. 

3 i art. 30 ust. 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających 

rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 

oferowany dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tzn. 

zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym 

podaniem parametrów technicznych i funkcjonalności proponowanego sprzętu i 

oprogramowania. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   

 38515200-0 (Mikroskopy fluorescencyjne). 

4. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym 

Urządzeniu i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej 

Umowie.  

5. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany dla przedmiotu Umowy w zakresie 

usuwania awarii oraz wymiany wadliwego lub uszkodzonego Urządzenia na nowy.  

6. Wykonawca na dostarczane Urządzenie udziela gwarancji na okres min. 12 miesięcy 

od dnia podpisania Protokołu odbioru ilościowego. 

7. Wykonawca wraz z Urządzeniem przekaże Zamawiającemu gwarancję na piśmie. 

Gwarancja (na druku producenta oferowanej aparatury), bądź inne dokumenty 

przedstawione przez Wykonawcę nie mogą zawierać następujących warunków: 

7.1 Ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia 

elementów wchodzących w skład Urządzenia. 
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7.2 Obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, 

szkoleń pracowników Zamawiającego itp. 

7.3 Postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego 

obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą urządzenia 

objętego niniejszym zamówieniem, a także zawierać dodatkowych 

warunków współpracy z Wykonawcą. 

7.4 Dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w umowie. 

7.5 Konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca 

lokalizacji Urządzenia. 

8. Strony określają następujące warunki gwarancji i serwisu: 

8.1 Naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscu dostawy, 

8.2 Koszty ewentualnego transportu sprzętu do punktu serwisowego pokrywa w 

okresie gwarancji Wykonawca, 

8.3 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Urządzenia w ciągu  

2 (dwóch) dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, 

8.4 Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach 

od  9.00 do 16.00, telefonicznie, faxem lub poprzez e-mail, 

8.5 W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie, o którym 

mowa w pkt 8.3 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu 

zastępczego o parametrach nie gorszych od Urządzenia w terminie do 7 

(siedmiu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia,  

8.6 Zgłoszenie awarii urządzenia dokonane telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną uważać się będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę 

możliwości, będzie zawierać wstępny opis uszkodzenia, 

8.7 Czas reakcji pracowników serwisu na zgłoszoną awarię tj. przyjazd do 

siedziby Użytkownika i zdiagnozowanie awarii nie może przekroczyć 48 

godzin, 

8.8 W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tej 

samej części Urządzenia lub jedna istotna naprawa (rozumiana jako 

naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% kosztu zakupu sprzętu) 

Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych 

od dnia zgłoszenia awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od 

wad o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż aparatura 

wymieniana. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji 

rozpoczyna bieg od daty wymiany, 

8.9 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne konsultacje w sprawie 

eksploatacji przedmiotu zamówienia za pomocą internetu lub telefonicznie.    

9. W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 2 (dwa) dni robocze, okres 

gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.  

10. W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 2 (dwa) tygodnie, lub gdy sprzęt 

będzie naprawiany 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na 

nowy, taki sam lub odpowiedni, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

11. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do: 
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11.1 Instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i 

urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel 

Zamawiającego, 

11.2 Dysponowania zakupionym sprzętem w razie sprzedaży lub innej formy 

przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela. 

12. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zapewnić płatny pełen serwis 

pogwarancyjny (producenta urządzenia) na oferowane urządzenie. Serwis 

pogwarancyjny obejmuje okres 5 lat od daty zakończenia serwisu gwarancyjnego 

Urządzenia.  

13. Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd serwisowy każdorazowo po kolejnych 12 

miesiącach użytkowania urządzenia w okresie gwarancyjnym. 

14. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków 

prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi. 

        
IV. INFORMACJE DODATKOWE. 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek lub przedpłat na poczet 

wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko 

dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Powyższe oznacza dostawę Urządzenia 

i przeszkolenie pracowników w wybrany przez Wykonawcę dzień roboczy. 

VI.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

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

których mowa w art. 22 ust. l ustawy Pzp:  

 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca 

musi spełniać następujące warunki:  

Wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie wykonał:  
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przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie mikroskopu o wartości 

co najmniej 400 000 zł brutto. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy 

rozumieć jedną umowę z wykonawcą.  Wartość zamówienia to wartość 

umowy. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

1.4 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 

400 000 zł.  

2.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 

3.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postepowania o 

udzieleniu zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.  

 

4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazać, że warunki określone w pkt. VI pkt.1 i 3 SIWZ, spełniają łącznie wszyscy 

Wykonawcy. 

 

5.   Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 

VI pkt.1 i 3 niniejszego SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert. 

 

6.   Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie tych warunków. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 

1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 pkt. ustawy Pzp – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

1.2 Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 

potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu postawionego 

w pkt. VI pkt. 1.2  SIWZ – (wzór formularza stanowi Załącznik nr 5 do 

SIWZ). 

1.3 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w 

którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca 

posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą 

spełnienie warunku postawionego w pkt. VI pkt. 1.4 SIWZ - wystawioną 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W 
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przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub 

zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy 

wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp 

należy złożyć następujące dokumenty:  

2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp – (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.3 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o  ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z 

późn. zm.) - sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do 

niniejszej SIWZ albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej - sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do 

niniejszej SIWZ. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII pkt. 2.2  

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

miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty określone w pkt. VII pkt. 1.1 oraz 

w pkt. VII pkt. 2 musi złożyć każdy z wykonawców, natomiast dokumenty określone 

w pkt. VII pkt. 1.2 i 1.3 składają ten lub ci z Wykonawców, którzy potwierdzają 

spełnienie danego warunku udziału w postępowaniu.  

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia.  
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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. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, 

należy kierować na adres: 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –  

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa,  

fax.: (+48) (22) 757 66 45, 

Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze od poniedziałku do piątku: 7
30

-15
30 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane 

przez strony w formie pisemnej lub za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów 

określonych w pkt. VIII pkt. 4 SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej zwanej również SIWZ) w wersji elektronicznej na 

adres: ob.sekr@obpan.pl. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do 

Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (wykorzystanie poczty 

elektronicznej dopuszczalne wyłącznie w zakresie zadawania pytań o wyjaśnienie 

treści SIWZ) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 

Zamawiającego na adres podany w pkt. VIII pkt. 1 SIWZ, przed upływem 

wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej. 

5. Oferty przekazywane są zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej.  

6. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest 

w języku polskim. 

7. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany 

adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

art. 25 ust. 1, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi. 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
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10. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

11. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści także na stronie internetowej www.ogrod-powsin.pl (na której została 

zamieszczona specyfikacja). 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej www.ogrod-

powsin.pl. 

14. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędne będzie dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

o ten czas. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

16. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Dr hab Robert Malinowski – tel. (22) 648 38 56 wew. 239  

email: ob.sekr@obpan.pl 

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8
00

 - 15
00

 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

1. Wykonawca przystępujący do postepowania zobowiązany jest, przed upływem 

terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 11.000,00 zł. (słownie: jedenaście 
tysięcy zł). 

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

1.1 w pieniądzu, 

1.2 w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

1.3 w gwarancjach bankowych, 

1.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

1.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). 

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto 

Zamawiającego w:  

BPH S.A., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Polska 

IBAN: PL 86 1060 0076 0000 3310 0018 2598 

SWIFT: BPHKPLPK 

http://www.ogrod-powsin.pl/
http://www.ogrod-powsin.pl/
mailto:ob.sekr@obpan.pl
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Kserokopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych 

w pkt. IX pkt. 2 SIWZ oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 

Beneficjentem takich dokumentów musi być Polska Akademia Nauk Ogród 

Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. 

Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa. 

5. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie 

zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wadium musi zostać wniesione 

co najmniej na cały okres związania ofertą. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający 

zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w 

art. 46 ustawy Pzp. 

8. Wadium wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na 

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (a nie 

na jednego czy kilku spośród wykonawców). 

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz Zamawiającego 

w przypadku gdy: 

9.1   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie 

9.2   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

10.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie,  o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

11. Gwarancje lub poręczenia musza być poddane prawu polskiemu i wystawione przez 

podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz 

oferty. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania 
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alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ. 

4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

np.: na maszynie do pisania, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznie – 

długopisem. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez wykonawcę. 

6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich 

kart oferty. 

8. Formularz oferty oraz wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 

(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane: za 

podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) 

upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W zaistniałej 

sytuacji do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnictwo 

Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie 

potwierdzonej kopii. 

10. Dokumenty i oświadczenia powinny być dostarczone w oryginale lub jako 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie. Poświadczenia, za zgodność dokonuje 

osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Brak 

jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w 

nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje wykluczenie wykonawcy 

lub odrzucenie oferty - z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp. 

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Określone w pkt. VII SIWZ dokumenty składające się na ofertę, muszą być 

sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

13. Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności 

wskazanej w pkt. VII SIWZ. 

14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania 

ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, oznaczając je klauzulą „Nie udostępniać – tajemnica 

przedsiębiorstwa” i załączyć je w oddzielnej kopercie do oferty. 

15.  Na ofertę składają się: 

15.1   Wypełniony Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp 
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Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części 

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.  

15.2   Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. VII niniejszej SIWZ 

lub wymagane z mocy obowiązujących przepisów. 

15.3 Dowód wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami pkt. IX SIWZ. 

 

16.  Opakowanie oferty: 
 

16.1 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 

przed upływem terminu składania ofert (np. przez podpisanie na 

wszystkich połączeniach).  

16.2 Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone 

nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub 

opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, 

adres, numer telefonu oraz faksu. 

16.3   Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 

 
 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa,  

 

OFERTA PRZETARGOWA NA  

DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO 

MIKROSKOPU BADAWCZEGO DO OBSERWACJI W ŚWIETLE 

PRZECHODZĄCYM ORAZ FLUORESCENCJI. 
 Nie otwierać przed godz. 12

00  
w dniu 5/11/2013r. 

 

16.4 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy 

z określeniem adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających 

ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika. 

17.   Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 

terminem składania ofert należy zawiadomić Zamawiającego pisemnie. 

18.    Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  

w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że 

opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” / 

„WYCOFANIE OFERTY”. 
 

XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.   Miejsce i termin składania ofert: 
 

1.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  

 ul. Prawdziwka 2 w Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 –  

15.00, do dnia 5/11/2013r. do godziny 10
15

. 

1.2    Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności. 
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2.   Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 

2.1   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  

ul. Prawdziwka 2 w budynku „Przyszklarniowym”, Sala konferencyjna na 

pierwszym piętrze, dnia 5/11/2013r.  o godzinie 12
00 

2.2    Otwarcie ofert jest jawne.  

2.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką  

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.4 Dokonując otwarcia ofert w kolejności w jakiej były składane 

Zamawiający każdorazowo będzie odczytywał numer oferty przydzielony 

według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy składającego ofertę, 

adres jego siedziby, zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  

 

1.   Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z kwoty podanej w złożonej ofercie. 

2.   W złożonej ofercie Wykonawca podaje cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, 

poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 

Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia. 

W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie 

realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 

3.   Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ z 

załącznikami włącznie. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z 

żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z 

jakiegokolwiek tytułu. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN. 

4.   Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do 

ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Pzp. 

mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. 

(Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, 

która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 

 

1.   W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego 

Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 

        cena brutto za realizację zamówienia – waga 100% 

 

2.   Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację zamówienia   – 

według następującego wzoru : 

 

   najniższa cena   realizacji zamówienia  

C =       ------------------------------------------------------------------  x 100% 

    cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

file:///Y:/POSTĘPOWANIA/0435%20DOSTAWA%20KSEROKOPIAREK%20-%20500%20000%20-%20INWEST/dokumentacja%20przetargowa/SIWZ%20v.07112006.doc%23_Toc42045501%23_Toc42045501
file:///Y:/POSTĘPOWANIA/0435%20DOSTAWA%20KSEROKOPIAREK%20-%20500%20000%20-%20INWEST/dokumentacja%20przetargowa/SIWZ%20v.07112006.doc%23_Toc42045501%23_Toc42045501
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3. Iloczyn punktów uzyskanych przez ofertę w danym kryterium i procentowej wagi 

kryterium będzie stanowił ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium. 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Oceny ofert dokona komisja przetargowa. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska 

najwyższą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę 

(firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem 

jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, 

którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację.  

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocznie informacje, 

o wyborze na stronie internetowej www.ogrod-powsin.pl oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu 

o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz o Wykonawcach, którzy 

zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia 

postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XVI.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego Z Wykonawcą w 

trybie art. 94 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy Pzp. 

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

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani, dostarczyć dokumenty o których mowa 

we wzorze umowy niezbędne dla ważności umowy. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie miał 

obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w jednej 

lub kilku następujących formach: 

3.1 w pieniądzu na rachunek bankowy: 

BPH S.A., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Polska 

IBAN: PL 86 1060 0076 0000 3310 0018 2598 

SWIFT: BPHKPLPK 

3.1 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym. 

3.2 gwarancjach bankowych. 

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 

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

było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach i kwotach określonych we wzorze 

umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 

gwarancji lub poręczenia to gwarancja lub poręczenie powinny być nieodwołalne, 

bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie. Spory wynikające z gwarancji lub 

poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. 

8. Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 
 

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. Wzór umowy określony został w załączniku nr 8 do niniejszego SIWZ. 

2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy 

ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.  

3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków 

ważności oferty.  
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4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi 

zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać art. 144 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

1. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Pzp, których interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp.  

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują również 

organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu. 
   



16 

 

Załącznik nr 1  do SIWZ  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Zautomatyzowanego 

mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji – 1 

szt. - CPV 38515200-0 
 

2. Założenia 
 

Zautomatyzowany mikroskop badawczy - służący do obserwacji zmian komórkowych,  

zmian dystrybucji regulatorów wzrostu oraz zmian molekularnego programu rozwojowego w 

materiale roślinnym przed i po infekcji Plasmodiophora brassicae. Urządzenie 

wykorzystywane będzie do obserwacji fluorescencji włączając w to symultaniczne 

obserwowanie znaczników o różnych spektrach fluorescencji bądź szybkie przełączanie 

światła wzbudzającego. Ze względu na charakter tkanki (występowanie autofluorescencji oraz 

duża grubość obiektów wymagany jest sprzęt pozwalający na uzyskanie wysokiej jakości 

obrazu poprzez selektywne wysoce zdefiniowane wzbudzenie, obrazowanie płaszczyzn 

fokalnych (fluorescencja) oraz możliwość wykorzystania metod kontrastu w obserwacji 

stosunkowo grubych obiektów (światło przechodzące). 
  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. 

 

Parametr  (wymagane warunki minimalne) 

1. STATYW 

 Statyw badawczego mikroskopu fluorescencyjnego o konstrukcji klasycznej z 

wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o 

minimalnym kroku nie większym niż 25 nm 

 Motoryczny rewolwer na min. 6 obiektywów, przystosowany do pracy w kontraście 

Nomarskiego (DIC) 

 Automatyczne obniżanie i podnoszenie stolika do płaszczyzny fokalnej np. do 

zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego 

 Filtr konwersyjny oraz zestaw min. 5 filtrów szarych (transmisja 50%, 25%, 12%, 

6% i 1,5%) wbudowane w dwóch 4-pozycyjnych automatycznych kołach filtrów do 

pracy w świetle przechodzącym 

 Tubus o stałym kącie nachylenia okularów 30˚, o polu widzenia min. 25 mm, z 

wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o trójpozycyjnym podziale światła 

(obserwacja : dokumentacja) 100%:0%, 30%:70%, 0%:100%  

 Dodatkowe wyjście boczne bezpośrednio ze statywu mikroskopu do podłączenia 

drugiej kamery o dwupozycyjnym podziale światła (obserwacja : dokumentacja) 

100%:0%, 50%:50%  (opcjonalnie 100%:0%, 0%:100%) 

 Optyka korygowana do nieskończoności o standardowej długości fokalnej 45mm 

 Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami 

ocznymi 

 Regulacja odstępu między okularami w dwóch położeniach wysokości 

 Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz 

makro-metrycznymi. Śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron 

statywu. 

 Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego 

przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych 
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mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.). 

 Umieszczony na statywie mikroskopu dotykowy panel LCD umożliwiający  

sterowanie wszystkimi automatycznymi funkcjami mikroskopu i podglądem  

ustawionych wartości.  

Możliwość zdjęcia ekranu LCD przez użytkownika ze statywu i zamocowanie w 

opcjonalnej zewnętrznej stacji dokującej z dodatkową śrubą mikro/makro-metryczną. 

2. STOLIK  

 Precyzyjny stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach 

x,y, z uchwytem szkiełek (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania) 

 Stolik z odpornym na ścieranie, ceramicznym pokryciem ochronnym 

3. WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO 

 Automatyczny kondensor Abbego do pracy w jasnym i ciemnym polu, kontraście 

fazowym oraz DIC, z regulowaną przesłoną aperturową 

 Pełne wyposażenie do pracy w kontraście DIC minimum dla obiektywów o 

powiększeniu: 20x, 40x i 63x 

 Oświetlenie halogenowe o mocy 100W z możliwością centrowania lampy 

 Umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) 

zewnętrzny zasilacz sieciowy dla lampy halogenowej 100W 

 Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości 

 Możliwość zakodowania różnych parametrów oświetlenia dla każdego z obiektywów 

(automatyczna zmiana oświetlenia wraz ze zmianą obiektywu) 

 Wbudowana w statyw przysłona polowa 

4. OBIEKTYWY 

4.1 Obiektywy planarne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, o długości 

fokalnej 45mm o powiększeniach / min. aperturze / min. odległości roboczej: 

 5x/0,16/18 mm 

 10x/0,3/5 mm 

 40x/0,75/0,7 mm 

4.2 Obiektywy planarne, apochromatyczne, korygowane na nieskończoność, o długości 

fokalnej 45mm o powiększeniach / min. aperturze / min. odległości roboczej: 

 20x/0,8/0,55 mm 

 63x/1,4/0,19 mm 

5. WYPOSAŻENIE DO FLUORESCENCJI 

 Planapochromatyczne tory optyczne do fluorescencji 

 Szybka migawka odcinająca światło, czas przełączania poniżej 10 ms 

 Obrotowy, motoryczny rewolwer z 6 pozycjami, do instalowania filtrów 

fluorescencyjnych  

 Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez 

użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów 

 Zestaw 4 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach 

(wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): 

- BP 340-390, 395, BP 420-470 

- BP 450-490, 495, BP 500-550 

- BP 538-563, 570, BP 570-640 

- BP 560-585, 590, BP 598-660 

 Potrójny zestaw filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach 

(wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): 

- BP 350-390, 395, BP 400-450 

- BP 460-488, 495, BP 500-550 

- BP 568-603, 610, LP 615  

 Podwójny zestaw filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach 

(wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): 
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- BP 457-484, 490, BP 497-527 

- BP 544-569, 575, BP 581-679 

 Ekran ochronny przed światłem fluorescencyjnym 

 Oświetlacz halidkowy o mocy 120 W, połączenie światłowodowe, wbudowana 

przesłona, regulacja intensywności świecenia lampy 

 Żywotność lampy min. 2000 h, licznik czasu pracy lampy 

 Dodatkowy oświetlacz LED-owy do fluorescencji umożliwiający jednoczesne 

zainstalowanie i wykorzystanie równolegle oraz sekwencyjnie min. 4 oświetlaczy 

LED-owych. Możliwość wykorzystania jednocześnie z oświetlaczem halidkowym, 

opisanym powyżej 

 Zestaw czterech LED-ów o długości fali: 365nm, 470nm, 540-580nm oraz 590nm  

6. WYPOSAŻENIE DO OBRAZOWANIA PŁASZCZYZN FOKALNYCH 

 Układ obrazowania płaszczyzn fokalnych oparty o system siatek eliminujących z 

obrazu wynikowego elementy z poza płaszczyzny ostrości 

 Układ wymiennych siatek umożliwiający zastosowanie optymalnej grubości 

rejestrowanego obrazu w zależności od wykorzystywanego powiększenia i apretury 

numerycznej obiektywu – min. 3 siatki wymieniane w sposób automatyczny w 

zależności od wybranego powiększenia i apertury numerycznej obiektywu 

 Prosty tryb przełączania pomiędzy trybem rejestracji konfokalnej a klasycznym 

obrazowaniem fluorescencyjnym 

7. KAMERY CYFROWE 

7.1 Monochromatyczna kamera cyfrowa z gwintem typu C ze złączem typu 

FireWire/IEEE1394 

 Rozdzielczość: min. 1385 x 1040 pikseli 

 Wielkość piksela: 6.45 μm x 6.45 μm 

 Wielkość chipa: min. 2/3” 

 Chłodzenie w układzie Peltier 

 Czasy ekspozycji regulowane w zakresie: min. 1ms – 60s 

 Funkcja biningu od 1x1 do min. 5x5 

 Adapter do mikroskopu z powiększeniem 1x 

7.2 Kolorowa kamera cyfrowa z gwintem typu C ze złączem typu FireWire b 

/IEEE1394b 

 Rozdzielczość: min. 2450 x 2050 pikseli 

 Wielkość piksela: min. 3.45 μm x 3.45 μm 

 Wielkość chipa: min. 2/3” 

 Czasy ekspozycji regulowane w zakresie: min. 1ms – 4s 

 Adapter do mikroskopu z powiększeniem 0,63x 

8. ZESTAW KOMPUTEROWY o parametrach minimalnych: 

 Komputer stacjonarny do sterowania mikroskopem i kamerą o parametrach  

umożliwiających płynną pracę z systemem operacyjnym 64 bit 

Pamięć 16GB RAM 

Karta graficzna z min. 2GB 

Dwa dyski HDD 2TB pracujące w trybie RAID, 2 superwydajne dyski SSD 120GB 

Windows 7 Professional PL /64 bity 

 Monitor 24” 1920x1080 Full HD IPS 

 Klawiatura, mysz optyczna 

9. OPROGRAMOWANIE 

 Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop oraz 

kamery, działający w trybie 64-bitowym 

 Pełna obsługa automatycznych funkcji mikroskopu, modułu oświetlenia LED, 

układu do rejestracji płaszczyzn fokalnych oraz sterowanie parametrami kamery 
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 Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na 

komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali 

rzeczywistej 

 Możliwość zapisywania obrazów wraz z opisem w postaci bazy danych 

 Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, 

funkcja wygładzania/wyostrzania 

 Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach 

 Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa 

 Możliwość wielokanałowej rejestracji obrazów fluorescencyjnych 

(do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego 

uaktywnienia lub nie każdego z kanałów, automatyczne przełączanie pozycji w kole 

filtrów fluorescencyjnych lub włączanie/wyłączanie diody LED podczas akwizycji) 

 Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni 

 Tworzenie raportów, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku 

 Moduł obsługi doświadczeń czasowych umożliwiający zdefiniowanie w jakich 

odstępach czasowych i jak długo ma następować rejestracja obrazów 

 Moduł do zbierania sekwencji obrazów wraz ze zmianą położenia w osi Z 

 Moduł do nakładania sekwencji zarejestrowanych obrazów z osi Z w jeden ostry 

obraz płaski 

 Moduł do automatycznego, programowego ustalania położenia ostrości w obrazie 

 Moduł współpracujący z automatycznym przesuwem stolika w celu rejestracji 

obrazu z kilku wybranych miejsc na preparacie oraz do składania większych 

obrazów z sąsiadujących pozycji rejestrowanego obrazu  

 Moduł do rekonstrukcji obrazu 3D  

 

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie 

oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne 

materiały informacyjne oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane parametry. 

 

4. Zakres dostawy: 

a) Zautomatyzowany mikroskop badawczy do obserwacji w świetle przechodzącym oraz 

fluorescencji – 1 szt. 

b) Dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego, do 60 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

c) Instalacja i uruchomienie oraz szkolenie z zakresu obsługi aparatury u zamawiającego 

– uwzględnione w cenie urządzenia. 

d) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, 

bez wcześniejszej eksploatacji, nie będący przedmiotem praw osób trzecich. 

e) Do oferty należy dołączyć certyfikat bezpieczeństwa – znak CE (kopie certyfikatu lub 

deklaracji zgodności należy dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). 

f) Specyfikacje techniczne producenta - dokumentacja aparatury w tym instrukcja 

obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej i 

elektronicznej 

g) Dostawa do siedziby Zamawiającego w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa. Termin wykonania zamówienia:. 

h) Okres gwarancji: min. 12 miesięcy na wszystkie elementy systemu  liczone od daty 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
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Załącznik nr 2  do SIWZ  
 
 

 

 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest zakup zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w 

świetle przechodzącym oraz fluorescencji – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach 

projektu 2012/07/E/NZ3/00510 pt. „Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do 

zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez 

Plasmodiophora brassicae” oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) spełniamy warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 
 

__________________ dnia _________ 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA                                                                                                                      

WYKONAWCY  
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Załącznik nr 3 do SIWZ.  

 
 

 

 

 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest zakup zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w 

świetle przechodzącym oraz fluorescencji  – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach 

projektu 2012/07/E/NZ3/00510 pt. „Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do 

zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez 

Plasmodiophora brassicae” oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z 

postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 
 

__________________ dnia _________ 

 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA                                                                                                             

WYKONAWCY 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 
WZÓR FORMULARZA OFERTY 

 

 

Wykonawca/cy składający ofertę: 

 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) 

   

   

   

 

 

Polska Akademia Nauk  

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej  

w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dotyczącym „Zautomatyzowanego 

mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji  – 

dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 2012/07/E/NZ3/00510, pt: 

„Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między 

proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae”. 

oferujemy wykonanie całości zamówienia,  zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których 

mowa w  SIWZ za poniższą cenę: 

 

 

Cena brutto oferty: ….………… zł (słownie: …...……………………………………...... zł) 

 
 

………………………………… 
Podpis i pieczęć wykonawcy 

 

Lp. 

 

Parametr  (wymagane warunki minimalne) Tak / Nie 

1. STATYW  

 Statyw badawczego mikroskopu fluorescencyjnego o konstrukcji klasycznej z 

wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o 

minimalnym kroku nie większym niż 25 nm 

 

 Motoryczny rewolwer na min. 6 obiektywów, przystosowany do pracy w kontraście 

Nomarskiego (DIC) 

 

 Automatyczne obniżanie i podnoszenie stolika do płaszczyzny fokalnej np. do 

zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego 

 

 Filtr konwersyjny oraz zestaw min. 5 filtrów szarych (transmisja 50%, 25%, 12%, 

6% i 1,5%) wbudowane w dwóch 4-pozycyjnych automatycznych kołach filtrów do 

pracy w świetle przechodzącym 

 

 Tubus o stałym kącie nachylenia okularów 30˚, o polu widzenia min. 25 mm, z 

wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o trójpozycyjnym podziale światła 

(obserwacja : dokumentacja) 100%:0%, 30%:70%, 0%:100%  

 

 Dodatkowe wyjście boczne bezpośrednio ze statywu mikroskopu do podłączenia  
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drugiej kamery o dwupozycyjnym podziale światła (obserwacja : dokumentacja) 

100%:0%, 50%:50%  (opcjonalnie 100%:0%, 0%:100%) 

 Optyka korygowana do nieskończoności o standardowej długości fokalnej 45mm  

 Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami 

ocznymi 

 

 Regulacja odstępu między okularami w dwóch położeniach wysokości  

 Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz 

makro-metrycznymi. Śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron 

statywu. 

 

 Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego 

przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych 

mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.). 

 

 Umieszczony na statywie mikroskopu dotykowy panel LCD umożliwiający  

sterowanie wszystkimi automatycznymi funkcjami mikroskopu i podglądem  

ustawionych wartości.  

Możliwość zdjęcia ekranu LCD przez użytkownika ze statywu i zamocowanie w 

opcjonalnej zewnętrznej stacji dokującej z dodatkową śrubą mikro/makro-metryczną. 

 

2. STOLIK   

 Precyzyjny stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach 

x,y, z uchwytem szkiełek (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania) 

 

 Stolik z odpornym na ścieranie, ceramicznym pokryciem ochronnym  

3. WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO  

 Automatyczny kondensor Abbego do pracy w jasnym i ciemnym polu, kontraście 

fazowym oraz DIC, z regulowaną przesłoną aperturową 

 

 Pełne wyposażenie do pracy w kontraście DIC minimum dla obiektywów o 

powiększeniu: 20x, 40x i 63x 

 

 Oświetlenie halogenowe o mocy 100W z możliwością centrowania lampy  

 Umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) 

zewnętrzny zasilacz sieciowy dla lampy halogenowej 100W 

 

 Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości  

 Możliwość zakodowania różnych parametrów oświetlenia dla każdego z obiektywów 

(automatyczna zmiana oświetlenia wraz ze zmianą obiektywu) 

 

 Wbudowana w statyw przysłona polowa  

4. OBIEKTYWY  

4.1 Obiektywy planarne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, o długości 

fokalnej 45mm o powiększeniach / min. aperturze / min. odległości roboczej: 

 

 5x/0,16/18 mm  

 10x/0,3/5 mm  

 40x/0,75/0,7 mm  

4.2 Obiektywy planarne, apochromatyczne, korygowane na nieskończoność, o długości 

fokalnej 45mm o powiększeniach / min. aperturze / min. odległości roboczej: 

 

 20x/0,8/0,55 mm  

 63x/1,4/0,19 mm  

5. WYPOSAŻENIE DO FLUORESCENCJI  

 Planapochromatyczne tory optyczne do fluorescencji  

 Szybka migawka odcinająca światło, czas przełączania poniżej 10 ms  

 Obrotowy, motoryczny rewolwer z 6 pozycjami, do instalowania filtrów 

fluorescencyjnych  

 

 Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez 

użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów 

 

 Zestaw 4 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach 

(wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): 
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- BP 340-390, 395, BP 420-470 

- BP 450-490, 495, BP 500-550 

- BP 538-563, 570, BP 570-640 

- BP 560-585, 590, BP 598-660 

 Potrójny zestaw filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach 

(wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): 

- BP 350-390, 395, BP 400-450 

- BP 460-488, 495, BP 500-550 

- BP 568-603, 610, LP 615  

 

 Podwójny zestaw filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach 

(wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): 

- BP 457-484, 490, BP 497-527 

- BP 544-569, 575, BP 581-679 

 

 Ekran ochronny przed światłem fluorescencyjnym  

 Oświetlacz halidkowy o mocy 120 W, połączenie światłowodowe, wbudowana 

przesłona, regulacja intensywności świecenia lampy 

 

 Żywotność lampy min. 2000 h, licznik czasu pracy lampy  

 Dodatkowy oświetlacz LED-owy do fluorescencji umożliwiający jednoczesne 

zainstalowanie i wykorzystanie równolegle oraz sekwencyjnie min. 4 oświetlaczy 

LED-owych. Możliwość wykorzystania jednocześnie z oświetlaczem halidkowym, 

opisanym powyżej 

 

 Zestaw czterech LED-ów o długości fali: 365nm, 470nm, 540-580nm oraz 590nm   

6. WYPOSAŻENIE DO OBRAZOWANIA PŁASZCZYZN FOKALNYCH  

 Układ obrazowania płaszczyzn fokalnych oparty o system siatek eliminujących z 

obrazu wynikowego elementy z poza płaszczyzny ostrości 

 

 Układ wymiennych siatek umożliwiający zastosowanie optymalnej grubości 

rejestrowanego obrazu w zależności od wykorzystywanego powiększenia i apretury 

numerycznej obiektywu – min. 3 siatki wymieniane w sposób automatyczny w 

zależności od wybranego powiększenia i apertury numerycznej obiektywu 

 

 Prosty tryb przełączania pomiędzy trybem rejestracji konfokalnej a klasycznym 

obrazowaniem fluorescencyjnym 

 

7. KAMERY CYFROWE  

7.1 Monochromatyczna kamera cyfrowa z gwintem typu C ze złączem typu 

FireWire/IEEE1394 

 

 Rozdzielczość: min. 1385 x 1040 pikseli  

 Wielkość piksela: 6.45 μm x 6.45 μm  

 Wielkość chipa: min. 2/3”  

 Chłodzenie w układzie Peltier  

 Czasy ekspozycji regulowane w zakresie: min. 1ms – 60s  

 Funkcja biningu od 1x1 do min. 5x5  

 Adapter do mikroskopu z powiększeniem 1x  

7.2 Kolorowa kamera cyfrowa z gwintem typu C ze złączem typu FireWire b 

/IEEE1394b 

 

 Rozdzielczość: min. 2450 x 2050 pikseli  

 Wielkość piksela: min. 3.45 μm x 3.45 μm  

 Wielkość chipa: min. 2/3”  

 Czasy ekspozycji regulowane w zakresie: min. 1ms – 4s  

 Adapter do mikroskopu z powiększeniem 0,63x  

8. ZESTAW KOMPUTEROWY o parametrach minimalnych:  

 Komputer stacjonarny do sterowania mikroskopem i kamerą o parametrach  

umożliwiających płynną pracę z systemem operacyjnym 64 bit 

Pamięć 16GB RAM 
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Karta graficzna min. 2 GB 

Dwa dyski HDD 2TB pracujące w trybie RAID, 2 superwydajne dyski SSD 120GB 

Windows 7 Professional PL /64 bity 

 Monitor 24” 1920x1080 Full HD IPS  

 Klawiatura, mysz optyczna  

9. OPROGRAMOWANIE  

 Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop oraz 

kamery, działający w trybie 64-bitowym 

 

 Pełna obsługa automatycznych funkcji mikroskopu, modułu oświetlenia LED, 

układu do rejestracji płaszczyzn fokalnych oraz sterowanie parametrami kamery 

 

 Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na 

komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali 

rzeczywistej 

 

 Możliwość zapisywania obrazów wraz z opisem w postaci bazy danych  

 Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, 

funkcja wygładzania/wyostrzania 

 

 Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach  

 Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa  

 Możliwość wielokanałowej rejestracji obrazów fluorescencyjnych 

(do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego 

uaktywnienia lub nie każdego z kanałów, automatyczne przełączanie pozycji w kole 

filtrów fluorescencyjnych lub włączanie/wyłączanie diody LED podczas akwizycji) 

 

 Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni  

 Tworzenie raportów, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku  

 Moduł obsługi doświadczeń czasowych umożliwiający zdefiniowanie w jakich 

odstępach czasowych i jak długo ma następować rejestracja obrazów 

 

 Moduł do zbierania sekwencji obrazów wraz ze zmianą położenia w osi Z  

 Moduł do nakładania sekwencji zarejestrowanych obrazów z osi Z w jeden ostry 

obraz płaski 

 

 Moduł do automatycznego, programowego ustalania położenia ostrości w obrazie  

 Moduł współpracujący z automatycznym przesuwem stolika w celu rejestracji 

obrazu z kilku wybranych miejsc na preparacie oraz do składania większych 

obrazów z sąsiadujących pozycji rejestrowanego obrazu  

 

 Moduł do rekonstrukcji obrazu 3D   
 

 

………………………………… 
Podpis i pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 

      

                                                                           

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

                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/ 
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1) Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 60 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. Powyższe oznacza dostawę Urządzenia i przeszkolenie 

pracowników w wybrany przez Wykonawcę dzień roboczy.  

2) Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowego 1 szt. zautomatyzowanego mikroskopu 

badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji  wraz z 

wyposażeniem – TYP/MODEL (należy podać dane  umożliwiające jednoznaczną 

identyfikację parametrów oferowanego urządzenia) 

……………………………………………..………….  firmy ………………………… 

3) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: - ………… miesięcy.  

4) Okres pogwarancyjny na dostarczone urządzenia wynosi: - ………… miesięcy. 

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

9) Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom. 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 
  

 

 

 

 

  

 

10) Oświadczamy niniejszym, że akceptujemy warunki zawarte w załączonym Wzorze 

Umowy. 

   
        ………….……………………………………………… 

……………..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 

        pieczęć adresowa wykonawcy 

 

Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie)  

 Oświadczam (y) że :  
 

 
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy : 

 
Dot. Zakresu nr …......... (wypełnić, powielić w zależności który warunek Wykonawca potwierdza) 

Lp. Przedmiot Zamówienia 

Wartość Brutto PLN -

dostawy 

zrealizowanych w 

okresie trzech lat 

przed upływem 

terminu składania 

ofert 

data  

od …..... do ….... 

Przedmiot na rzecz, 

którego dostawy zostały 

wykonane 

1. 
    

 

2. 
  

 

  

 
  

 

  

 
UWAGA –  Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące dostaw określających czy zostały wykonane 

należycie. 

Za dostawy uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w (Części III SIWZ pkt 12.1.2 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

 

 

 

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

                                                                                             pieczęć i podpis upoważnionego                                                                                                      

        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 
 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na zakup „Zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle 

przechodzącym oraz fluorescencji” – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 

2012/07/E/NZ3/00510, pt: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia 

równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez 

Plasmodiophora brassicae. 

 

oświadczam/my, że należę/my do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), 

w skład której wchodzą następujące podmioty: 

 

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

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

 
 

 

 

 

………………………………………….. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na zakup „Zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle 

przechodzącym oraz fluorescencji” – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 

2012/07/E/NZ3/00510, pt: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do 

zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji 

przez Plasmodiophora brassicae.  

 

 

 

oświadczam/my, że nie należę/my do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 

 
 
 
 

 

 

 

………………………………………….. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

       WZÓR UMOWY  

 

zawarta w Warszawie w dniu  ………………….  pomiędzy: 

 

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą 

REGON: 000325713 oraz  NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa  

nr …………………………… z dnia ………………………………… przez: 

prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego  – Dyrektora jednostki pod nazwą Polskiej Akademii 

Nauk Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”: 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę zawarto o następującej treści: 

 

     PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1.   Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby jednostki Polskiej Akademii Nauk 

Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

(1) jednego urządzenia pod nazwą …………………………………… (zwanego 

dalej- „Urządzeniem), którego parametry techniczne oraz konfiguracja  zostały 

określone w załączniku Nr 1  do niniejszej Umowy („Opis przedmiotu 

zamówienia”).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia, podłączenia i prawidłowego uruchomienia Urządzenia w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego, 

b) przeszkolenia ……  (………………..) pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi  

i użytkowania Urządzenia, 

c) przekazania instrukcji obsługi Urządzenia w języku polskim. 

3.   Urządzenie  dostarczone w ramach realizacji Umowy musi być sprawne technicznie, 

fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania określone  w Opisie przedmiotu 

Zamówienia.  

4.   Pod pojęciem „fabrycznie nowy” należy rozumieć Urządzenie wyprodukowanie nie  

wcześniej niż 6  miesięcy przed datą dostawy.  

 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni  

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Powyższe oznacza dostawę Urządzenia i 

przeszkolenie pracowników w wybrany przez Wykonawcę dzień roboczy.  



31 

 

2. O terminie dostawy i przeszkolenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

przynajmniej na jeden dzień przed jej wykonaniem. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach od 8.30 do 15.30.  

4. Dostawa Urządzenia do siedziby Zamawiającego i wydanie Zamawiającemu nastąpi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Urządzenia 

oraz zabezpieczenia na czas przewozu, tak aby wydać go Zamawiającemu w stanie 

zgodnym z Umową.  

6. W dniu dostawy wraz Urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

instrukcję obsługi w języku polskim oraz wykaz dostarczonego sprzętu („Wykaz”), 

określający: (i) numer porządkowy Urządzenia, (ii) numer seryjny Urządzenia, (iii) 

wykaz podzespołów wchodzących w skład Urządzenia, a także dokument gwarancji 

(§ 4 ust. 4 niniejszej umowy). 

7. W dniu dostawy Wykonawca i Zamawiający podpiszą Protokół odbioru ilościowego 

(„Protokół odbioru ilościowego”) potwierdzający kompletność dostarczonego 

Urządzenia.  

8.  W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę Urządzenie nie będzie kompletne, 

Zamawiający w Protokole odbioru ilościowego uczyni zastrzeżenie, co do 

brakujących dostarczonych elementów.  

9.  Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od dnia sporządzenia z zastrzeżeniem 

Protokołu odbioru ilościowego, zobowiązany jest dostarczyć brakujący sprzęt w 

liczbie i jakości zgodnej z Opisem przedmiotu zamówienia.  

10.   W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru 

Ilościowego albo od dnia uzupełnienia sprzętu, zgodnie z ust. 9, Zamawiający 

dokona odbioru technicznego dostarczonego Urządzenia. 

11.  Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu Urządzenia pod kątem spełnienia 

wymagań technicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

12.  W przypadku stwierdzenia, że  Urządzenie jest niezgodne z wymaganiami 

technicznymi określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, Strony sporządzą 

protokół rozbieżności, w którym wskażą występujące braki.  

13.  W protokole rozbieżności Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy termin na 

dostawę Urządzenia spełniającego wymagania techniczne określone w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

14.  Stwierdzenie zgodności Urządzenia z wymaganiami technicznymi bądź jego 

dostosowanie do wymogów technicznych na podstawie protokołu rozbieżności, 

upoważnia Strony do podpisania Protokołu odbioru technicznego („Protokół odbioru 

technicznego”). 

15.  Dowodem na przeszkolenie pracowników, o którym mowa w § 1 ust. 2 b) niniejszej 

umowy jest sporządzenie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu z 

przeprowadzenia szkolenia („Protokół szkolenia”). 

16.  Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, jako osoby upoważnione do 

sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy oraz do podpisywania protokołów 

odbioru: 

a) ze strony Zamawiającego: ……………., tel. (022) ………………….., adres 

poczty elektronicznej: ……………………………………...., 

b) ze strony Wykonawcy, ………………………………………………………….. 

mailto:adam.kur@pan.pl
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WARTOŚĆ UMOWY I JEJ ROZLICZENIE 

                           § 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą wynosi ......................................................... złotych brutto 

(słownie:........................ złotych brutto), w tym podatek VAT w wysokości................ 

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

2. W wartości podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierają się wszystkie opłaty 

związane                  z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na ………………….. Warszawa, NIP: 

……………………………….. . 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Strony 

Protokół odbioru technicznego i Protokół szkolenia.  

5. Na fakturze Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej Umowy. 

6. Za przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie 30 dni 

(trzydziestu) dni                   od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy.  

9. Stawka brutto wynagrodzenia określona w ust. 1  nie podlega zmianie  w skutek 

zmiany stawki podatku VAT. 

 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

           § 4 

1.   Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym 

Urządzeniu i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej 

Umowie.  

2.   Serwis gwarancyjny będzie wykonywany dla przedmiotu Umowy w zakresie 

usuwania awarii oraz wymiany wadliwego lub uszkodzonego Urządzenia na nowy.  

3.   Wykonawca na dostarczane Urządzenie udziela gwarancji na okres min. 12 miesięcy 

od dnia podpisania Protokołu odbioru ilościowego. 

4.   Wykonawca wraz z Urządzeniem przekaże Zamawiającemu gwarancję na piśmie. 

Gwarancja (na druku producenta oferowanej aparatury), bądź inne dokumenty 

przedstawione przez Wykonawcę nie mogą zawierać następujących warunków: 

a) ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia 

elementów wchodzących w skład Urządzenia, 

b) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, 

szkoleń pracowników Zamawiającego  itp., 

c) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego 

obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą urządzenia objętego 

niniejszym zamówieniem, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy 

z Wykonawcą, 

d) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w umowie, 
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e) konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji 

Urządzenia. 

5. Strony określają następujące warunki gwarancji i serwisu: 

a) Naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscu dostawy, 

b) Koszty ewentualnego transportu sprzętu do punktu serwisowego pokrywa w 

okresie gwarancji Wykonawca, 

c) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Urządzenia w ciągu  

2 (dwóch) dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, 

d) Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach od 

9.00 do 16.00, telefonicznie na numer: ……………….. , faxem na 

numer:………………… lub poprzez e-mail: ………………………., 

e) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie, o którym mowa w 

pkt c) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o 

parametrach nie gorszych od Urządzenia w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia, 

f) Zgłoszenie awarii urządzenia dokonane telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną uważać się będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, 

będzie zawierać wstępny opis uszkodzenia, 

g) Czas reakcji pracowników serwisu na zgłoszoną awarię tj. przyjazd do siedziby 

Użytkownika i zdiagnozowanie awarii  nie może przekroczyć 48 godzin, 

h) W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tej samej 

części Urządzenia lub jedna istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o 

wartości nie mniejszej niż 30% kosztu zakupu sprzętu) Wykonawca 

niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych od dnia 

zgłoszenia awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad o 

parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż aparatura 

wymieniana. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji 

rozpoczyna  bieg od daty wymiany, 

i) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne konsultacje w sprawie 

eksploatacji przedmiotu zamówienia za pomocą internetu lub telefonicznie.    

6.   W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 2 (dwa) dni robocze, okres 

gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.  

7.   W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 2 (dwa) tygodnie, lub gdy 

sprzęt będzie naprawiany 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana 

sprzętu na nowy, taki sam lub odpowiedni, w ramach wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 3 ust. 1. 

8.   Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do: 

a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, 

zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, 

b) dysponowania zakupionym sprzętem w razie sprzedaży lub innej formy 

przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela. 

9.   Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zapewnić płatny pełen serwis 

pogwarancyjny (producenta urządzenia) na oferowane urządzenie. Serwis 

pogwarancyjny obejmuje okres 5 lat od daty zakończenia serwisu gwarancyjnego 

Urządzenia.  
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10.   Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd serwisowy każdorazowo po kolejnych 12 

miesiącach użytkowania urządzenia w okresie gwarancyjnym. 

11.   Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków 

prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.  

 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 5 

 

1.   Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu 

realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 1 % wartości brutto 

Umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 

2.   W przypadku, dostarczone  Urządzenie po upływie terminu, o którym mowa w  § 2 

ust. 13 niniejszej umowy,  nie spełnia wymogów określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający ma prawo Urządzenia nie przyjąć, odstąpić od Umowy i 

naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości brutto Umowy, określonej w § 3 

ust. 1 Umowy. 

3.   Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

roboczy opóźnienia w podjęciu naprawy oraz w usunięciu usterki w ramach naprawy 

gwarancyjnej w terminach określonych w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.  

4.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  

i utraconych korzyści. 

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar 

umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

6.   W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający złoży 

Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu oraz wystawi notę zawierającą szczegółowe 

naliczenie kar umownych.  

7.   Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku: 

a) wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy dłuższego niż 7 dni w 

stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia wystąpienia przesłanki odstąpienia,  

b) rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków 

niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń, w 

terminie 14 (czternastu) dni od dnia wskazanego w wezwaniu do zaprzestania 

naruszeń, 

c) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku do 

dnia dokonania przez Wykonawcę dostawy, 

d) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

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

zawarcia Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 
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  ZMIANA UMOWY 

§ 6 

1.   Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, 

obustronnie podpisanego, pod rygorem nieważności. 

2.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać art. 144 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

 

         UDZIELENIE UPRAWNIEŃ 

§ 6 

1.   Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu i jednostkom organizacyjnym 

Zamawiającego zostaną udzielone uprawnienia (licencja) na korzystanie z 

oprogramowania dostarczonego wraz z Urządzeniem. 

2.   Licencja zostanie udzielona na czas nieoznaczony i będzie licencją nieodpłatną, 

niewyłączną i nieodwołalną. 

3.   Licencja jest udzielona na trwałe lub czasowe zwielokrotniani programu w całości 

lub w części w jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

4.   Zamawiający i jego jednostki organizacyjne użytkujące Urządzenie będą miały 

prawo korzystać z oprogramowania w każdy miejscu na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej lub na innym obszarze. Uprawnienie powyższe, w każdym przypadku 

obejmuje również wykorzystanie oprogramowania w sieciach komputerowych, w 

tym w Internecie. 

 

         POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 7 

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: 

……………………………… (słownie: ……………………………….. ) tj. 5 % 

wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z czego: 

1) siedemdziesiąt procent tej kwoty tj: ………………………. (słownie:  

……………………….) zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po 

podpisaniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 14 i 15 oraz otrzymaniu 

przez Zamawiającego faktury, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy, o ile nie 

zaistnieją przesłanki, o których mowa w § 5 niniejszej umowy,  

2) trzydzieści procent tej kwoty tj: ………………………… (słownie: 

………………..) zostanie zwrócone po wygaśnięciu wszystkich uprawnień z 

tytułu gwarancji za wady i rękojmi, o ile nie zaistnieją przesłanki, o których 

mowa w § 5 niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww. przesłanek 

Zamawiający zwróci pozostałą część zabezpieczenia po uiszczeniu przez 

Wykonawcę należności, o których mowa w § 5 lub potrąci należności z 

zabezpieczenia. 

2.   W przypadku sporów powstałych na skutek wykonania niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie  Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
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4.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 

każdej ze stron. 

5.   Zmiana osób wymienionych w § 2 ust. 16 nie stanowi zmiany umowy. 

 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


