DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ
DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU (KONDUKTOMETRÓW)

Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie „SIWZ”

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ
DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU
(KONDUKTOMETRÓW)

którego szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 221 000,00 euro

CPV: 38230000-6 Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne

Termin składania ofert:

23.08.2018 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:

23.08.2018 r. o godz. 11.30

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do
tej ustawy.

Zatwierdził:
DYREKTOR
Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór
mgr inż. Edmund Sieinski

Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
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Katowice, sierpień 2018 r.
Rozdział I
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
NIP: 525-000-88-09
REGON: 000080507-00104
http://www.imgw.pl/ (zamówienia publiczne)

Adres do korespondencji:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Zegrzyńska 38
05-119 Legionowo
e-mail: kinga.wiewiorka@imgw.pl

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwane dalej postępowaniem, jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ
DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU (KONDUKTOMETRÓW)
CPV: 38230000-6 Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne
1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
- załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
- załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

2.
3.

Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez zastosowania dialogu technicznego.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych .
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do: 16.11.2018 r

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu
1.

2.
3.
4.
5.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
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 – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, jeżeli stwierdzi, że zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.

Rozdział Va
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
1.

2.

Poza przypadkami wykluczenia, do których odwołuje się zapis zawarty w Rozdz. V ust. 9, Zamawiający wykluczy
z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r., poz.
615);
W zakresie objętym postanowieniami ust. 1, zapisy zawarte w Rozdz. V ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
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Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

1.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te
będą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.

4.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert*, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12, przekaże
Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23) ustawy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem tego
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany
przekazać każdy z Wykonawców.
* informacja ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu otwarcia ofert

5.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona
tylko 1 oferta.

6.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 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 podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Zamawiający wzywa także Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie ewentualnych
wyjaśnień dotyczących oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym
etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia będzie następować w trakcie jego
realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym w art. 25a ust. 1 ustawy
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy będą zachodzić podstawy wykluczenia, Wykonawca
będzie zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu
zamówienia podwykonawcy.
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11. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania.
12. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie będzie zwalniać Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
13. Wykonawca będzie odpowiadać za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak
za swoje własne. Wykonawca będzie ponosić wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres
zamówienia wykonany przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
14. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić na piśmie wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Rozdział VII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się osobiście, za pośrednictwem
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z 2015 r., poz. 1844, z 2016 r., poz. 147
i 615).
Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się oznaczeniem sprawy
określonym w SIWZ.
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem należy kierować na adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Zegrzyńska 38
05-119 Legionowo
pokój nr 21
e-mail: kinga.wiewiorka@imgw.pl
Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej)
faktu otrzymania wszelkich informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których
mowa w ust. 2, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich informacji.
W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje przekazane przez Wykonawcę są nieczytelne Zamawiający może
zwrócić się o ich ponowne przekazanie.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Kinga Wiewiórka, e-mail: kinga.wiewiorka@imgw.pl

9.
1)

Procedura wyjaśnienia treści SIWZ:
Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania;
3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1);
4) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Wykonawca ma obowiązek porozumiewać się z Zamawiającym wyłącznie w sposób określony w ust. 2. Nie
dopuszcza się jakichkolwiek innych sposobów komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami. Oznacza to,
że Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień lub innych informacji w odpowiedzi na pytania dotyczące
treści SIWZ kierowane przez Wykonawców w sposób inny niż przewidziano to w ust. 2 (np. telefonicznie).
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11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział VIII
Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w szczególności oferta powinna zostać sporządzona według
załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz oferty.

3.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4.

W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca jest
zobowiązany załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski.

5.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Pozostałe
dokumenty, tj. dokumenty inne niż oświadczenia, mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.

6.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, jakie każdego z nich
dotyczą.

7.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej.

8.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż
oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.

Oferta Wykonawcy, a także oświadczenia lub dokumenty, których wystawcą jest Wykonawca,
muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
Wraz z ofertą muszą być złożone (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza)
dokumenty (np. pełnomocnictwo), z których wynika prawo do podpisania oferty lub ewentualnie,
o ile to właściwe, również innych oświadczeń lub dokumentów.
Nie dotyczy to przypadku, gdy Zamawiający dokumenty, z których wynika powołane prawo, może 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 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352),. Powyższe zasady stosuje się również do oświadczeń lub
dokumentów, których wystawcą jest podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego lub podwykonawcy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę zagranicznego dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W razie takiej potrzeby, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez niego, a pobranych samodzielnie dokumentów.
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10. Postanowienia ust. 9 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem
dokumentów, które zgodnie z postanowieniami SIWZ mogą zostać złożone w kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty oraz załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach,
w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, muszą
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany w tekście, przy których nie będzie takich
paraf, Zamawiający będzie traktował jako nienaniesione.
12. Zamawiający zaleca, by oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami była

połączona w jedną całość w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
13. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym

opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości opakowania bez jego uszkodzenia oraz
zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. VII ust. 5 SIWZ, a także opatrzonym
następującymi danymi Wykonawcy: firmą (nazwą), adresem siedziby, adresem poczty
elektronicznej e-mail i numerem telefonu osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy do
porozumiewania się z Zamawiającym. Wskazane jest również umieszczenie na opakowaniu, w
którym znajduje się oferta, następującego napisu:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Zegrzyńska 38
05-119 Legionowo
pok. 21
OFERTA
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:
DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ
DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU (KONDUKTOMETRÓW)
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
23.08.2018 r. do godz. 11.30

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, jakie mogą wyniknąć z nienależytego opisania koperty lub
opakowania, w którym się znajduje, albo braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec, że dokumenty zawierające
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, nie mogą być udostępniane. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie zastrzeżenia przez Wykonawcę pewnych
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jest wskazane, aby wydzielił on niezłączoną z ofertą w sposób
trwały część niejawną, umieścił ją w osobnym wewnętrznym opakowaniu i opisał w odpowiedni sposób np.:
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM PODMIOTOM”. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w Rozdz. XI ust. 11.

Rozdział IX
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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Rozdział X
Termin związania ofertą
1.
2.

3.
4.

Wykonawca jest związany do upływu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą, 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.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
O ile wadium było wymagane, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą jest dokonywane po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Oferty można składać wyłącznie w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
16:00, w miejscu składania ofert zlokalizowanym pod adresem:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Zegrzyńska 38
05-119 Legionowo
pok. 21

2.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU: 23.08.2018 R. O GODZ. 11:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, ma data i dokładna godzina
wpływu oferty w miejscu składnia ofert wskazanym w ust. 1.
Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed upływem terminu składania ofert.
Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez
Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne umocowanie od Wykonawcy do dokonania tej czynności
(w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączony oryginał
pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo)
oraz doręczony Zamawiającemu pod rygorem nieważności na piśmie. Wniosek należy złożyć w zamkniętym
nieprzezroczystym opakowaniu opisanym w sposób właściwy dla oferty, z dopiskiem odpowiednio:
„WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”, w miejscu i terminie właściwym dla składania ofert.
Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.
OTWARCIE ZŁOŻONYCH OFERT NASTĄPI W DNIU: 23.08.2018 R. O GODZ. 11:30
Otwarcie złożonych ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Zegrzyńska 38
05-119 Legionowo
pok. 21
Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
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10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
1) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty;
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach [ew. inne informacje objęte kryteriami].

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację
z otwarcia ofert wraz z danymi, o których mowa w ust. 10 oraz w ust. 11 pkt 1) i 2).
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny

1.
2.

Wartość oferty będzie stanowić określona przez Wykonawcę cena brutto.
Cena, o której mowa w ust. 1, musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść
Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia i będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). Tym samym,
Wykonawca będzie ponosić skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikające z nieuwzględnienia okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3.

Cena uwzględniająca stawkę podatku VAT musi być podana w ofercie Wykonawcy w złotych polskich (PLN), liczbą
i słownie, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

5.

Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia
podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny
ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu
realizacji zamówienia) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego
urzędu skarbowego.

6.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

7.

Wykonawcy składając ofertę, są zobowiązani poinformować Zamawiającego, czy wybór tej oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa
będzie prowadziła do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku VAT (informację należy zawrzeć w
załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty w części dotyczącej informacji na temat obowiązku podatkowego)

8.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór Umowy.
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Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
SIWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę,
a wymaganych przez Zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów.
Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający, po dokonaniu zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy poprawki omyłki w ofercie i zawiadomieniu
o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 3 dni na wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie tej
omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierającej informację o wyrażeniu zgody
lub też o jej nie wyrażeniu może zostać potraktowany jako jej brak, co skutkować będzie odrzuceniem oferty na
mocy art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy.
Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2008 oraz z 2016 r., poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, chyba, że rozbieżność
będzie wynikać z okoliczności oczywistych niewymagających wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
będzie spoczywać na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy;
Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
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3)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy;
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał
wniesienia wadium;
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
1

Kryterium

Cena *
Posiadanie przez przyrząd wbudowanego odbiornika GPS o

2

dokładności lokalizacji poniżej 1 metra

Waga

Maksymalna
liczba punktów

75%

75 pkt

20%

20 pkt

3

Ładowania baterii z gniazda samochodowego

1%

1 pkt

4

Alternatywne możliwości kopiowania danych

2%

2 pkt

5

Oprogramowanie do analizy danych

2%

2 pkt

*Dla porównania ofert zostanie wzięta pod uwagę cena oferty, o której mowa w Rozdz. XII ust. 1
CENA :
Liczba punktów (maksymalnie 75 pkt.), którą można uzyskać w kryterium cena zostanie obliczona wg. wzoru:
Liczba punktów = (cena brutto najniższej zaproponowanej oferty/ cena brutto oferty badanej) x 75

POZOSTAŁE KRYTERIA:
Posiadanie przez przyrząd wbudowanego odbiornika GPS o dokładności lokalizacji poniżej 1 metra - 20 pkt.
Ładowania baterii z gniazda samochodowego - 1 pkt.
Alternatywne możliwości kopiowania danych - 2 pkt.
Oprogramowanie do analizy danych - 2 pkt.
Każde kryterium będzie liczone osobno, następnie sumowane z pozostałymi kryteriami
co da liczbę – odpowiednik punktów dla poszczególnych ofert. Wynik przedstawiany
będzie w punktach
10. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej
z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów
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11.
12.

13.
14.

15.

Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie,
a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn.
uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których
mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania.
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej stosowne ogłoszenie obejmujące informacje, o których
mowa w ust. 15 pkt 1) lub 4).

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wskaże termin i miejsce
podpisania umowy oraz inne, ewentualne, niezbędne do podpisania umowy, formalności. Niedokonanie przez
Wykonawcę powołanych formalności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może uznać
za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę we
właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę ze strony Wykonawcy ma
podpisać pełnomocnik, Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię
poświadczoną przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo, Z treści pełnomocnictwa powinno
w sposób wyraźny wynikać umocowanie pełnomocnika do podpisania umowy. W każdym wypadku, osoba
podpisująca umowę ze strony Wykonawcy będzie zobowiązana okazać dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem potwierdzający jej tożsamość.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy złożona przez nich oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani, na żądanie Zamawiającego, do przedłożenia mu
(oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców) umowy regulującej ich
współpracę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub, o ile jest ono wymagane przez Zamawiającego, nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Rozdział XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
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Rozdział XVI
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.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

8.
1)

2)

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na
podstawie wzoru Umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
Zmiany, o których mowa w ust. 2, będą mogły obejmować zmianę każdego z postanowień umowy, w tym
zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.
Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do zawartego w SIWZ będzie jedynie możliwa
w przypadku, gdy doprowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań alternatywnych, tj. takich, które
nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, doprowadzą do jego ulepszenia lub do
usprawnienia jego realizacji.
Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy będzie można uznać korzyść
Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści,
które nie powstały z winy Wykonawcy.
Przewidziana w ust. 1 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności
następujące sytuacje:
zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w zakresie przedmiotu
Umowy;
zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do
realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;
zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub
należytego wykonania przedmiotu Umowy;
wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 10 Umowy;
wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym
wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie
spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
jeżeli
łączna
wartość
zmian
jest
mniejsza
od
10%
wynagrodzenia
umownego,
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony.
Poza postanowieniami ust. 7, za okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian do zawartej umowy uznaje się
następujące sytuacje:
w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany obowiązującej stawki podatku
VAT, zmianie będzie mogła ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie niezbędnym do
zapewnienia zgodności umowy z tymi przepisami;
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o właściwe przepisy
prawa, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania usługi, zmianie będzie mogła ulec wysokość
Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie niezbędnym do uwzględnienia w tym wynagrodzeniu nowych
czynników cenotwórczych, które pozostają w bezpośrednim związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za
pracę;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiana ta będzie dotyczyć
Wykonawcy, zmianie będzie mogła ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie
niezbędnym do zapewnienia zgodności umowy z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do tej materii.
9. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to
właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
10. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.
Rozdział XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza
się do odwołania.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 4.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w ust. 14, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
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16. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179198g ustawy).
Rozdział XVIII
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane
dotyczą, w celu związanym z postępowaniem
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 dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:
1)

2)
3)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, tel.: (22) 56-94-100, faks: (22) 83-41-801, e-mail: imgw@imgw.pl, adres strony
internetowej: www.imgw.pl;
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym
Instytucie Badawczym: iodo@imgw.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „DOSTAWA 2 SZTUK
FABRYCZNIE NOWYCH URZADZEŃ DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU (KONDUKTOMETRÓW)”, oznaczenie sprawy: TSZP-262-1/2018;

4)
5)
6)
7)
8)

9)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z przepisów ustawy i
jest związany z udziałem w postępowaniu – z ustawy wynikają też konsekwencje niepodania określonych danych;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 rozporządzenia;
posiada Pani/Pan:
a)
na podstawie art. 15 rozporządzenia – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)
na podstawie art. 16 rozporządzenia – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym, że skorzystanie z
tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień zawartej umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
c)
na podstawie art. 18 rozporządzenia – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia, z tym, że prawo to 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 jej państwa członkowskiego;
d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;

nie przysługuje Pani/Panu:
a)
b)
c)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia – prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia;
w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia – prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia.

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część

1.
2.
3.

Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3 –

4.

Załącznik nr 4 –

5.

Załącznik nr 5 –

Opis przedmiotu zamówienia.
Formularz Oferty
Formularz Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania
Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy
Wzór Umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1_. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektromagnetycznych mierników przewodnictwa
gruntu, zwanych dalej konduktometrami. (2 sztuki)
Szczegóły techniczne wymagane dla konduktometru przedstawiono w pozycjach 2.2, 2.3 i
2.4 opisu.
2_. Wymagania wobec konduktometru.
2.1 Informacja o celu, dla którego urządzenie będzie używane
Urządzenie ma służyć do pomiaru przewodności elektrycznej gruntu. Pomiar
przeprowadzany jest jednocześnie dla kilku poziomów głębokości. Urządzenie
wykorzystywane będzie do przeprowadzania badań na profilach o charakterze liniowym.
Teren może posiadać nierówności i może być porośnięty trawą i roślinami jednorocznymi.
Zakłada się, że przyrząd będzie niesiony przez technika prowadzącego badania.
2.2 Wymagania techniczne
- Waga: nie więcej niż 15 kg
- Wyposażenie w pas do noszenia.
- Przechowywanie i transport: w skrzyni transportowej zapewniającej ochronę przed
uderzeniem, posiadającej uchwyty do przenoszenia.
- Rozmiary przyrządu w stanie gotowym do pracy: nie więcej niż 6 m długości.
- Rozmiary przyrządu w stanie do przechowywania i transportu: nie dłuższy niż 150 cm.
- Minimalna temperatura, w której przyrząd może pracować: nie wyższa niż 0 st. C.
- Maksymalna temperatura, w której przyrząd może pracować: nie niższa niż +35 st. C.
- Minimalna temperatura przechowywania i transportu: nie wyższa niż -10 st. C.
- Maksymalna temperatura przechowywania i transportu: nie niższa niż +50 st. C.
- Zasilanie z baterii akumulatorowych, umożliwiające ciągłą pracę przez min. 12 godzin.
- Ładowanie baterii akumulatorowych – z sieci 220-240 V AC za pomocą ładowarki
zapewnionej przez producenta, czas ładowania od stanu rozładowanego do w pełni
naładowanego – maksymalnie 16 godzin. Możliwość ładowania baterii z samochodowego
gniazda zapalniczki 12 V stanowi dodatkową zaletę.
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2.3 Wymagania pomiarowe
- Minimalna ilość poziomów pomiarów wykonywanych jednocześnie: 3
- Zasięg głębokościowy badania dla najgłębszego poziomu pomiaru: od 6 do 10 m.
- Mierzone wartości: przewodność pozorna w mS/m lub jej odwrotność, t.j. oporność
pozorna, oraz podatność magnetyczna (stosunek fazowy).
- Zakres pomiaru: nie mniej niż 500 mS/m; z rozdzielczością nie gorszą niż 0.5 mS/m (lub
odpowiedniość w

/m w przypadku pomiaru oporności).

- Częstość próbkowania: definiowalna przez użytkownika, w przedziale od 1 do 10 Hz, lub
szerszym.
- Konsola sterująca z możliwością graficznego podglądu bieżącej rejestracji.
- Możliwość podłączenia odbiornika GPS w protokóle NMEA i zapisu lokalizacji kolejnych
próbek pomiarowych. Alternatywnie wbudowany odbiornik GPS o dokładności lokalizacji
poniżej 1 metra, uznawany za dodatkową zaletę.
2.4 Wymagania informatyczne
- Pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 128 MB, umożliwiająca przechowanie danych z
minimum 20 ostatnich pomiarów o łącznym czasie trwania nie krótszym niż 8 godzin
rejestracji przy próbkowaniu 10 Hz.
- Możliwość kopiowania danych na komputer PC poprzez łącze USB; kabel zapewniony
przez producenta. Możliwość zapisu na wyjmowalną kartę pamięci lub nośnik USB
stanowi dodatkową zaletę.
- Oprogramowanie na komputer PC umożliwiające odczyt danych i ich zdekodowanie do
formy tekstowej (ASCII). Oprogramowanie do analizy danych stanowi dodatkową zaletę.
2.5 Wymagania dotyczące dokumentacji
- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.
2.6 Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu
- Gwarancja minimum 12 miesięcy.
- Zapewnienie odpłatnego serwisu w okresie minimum 4 lat po ustaniu gwarancji.
3_. Zakres zamówienia
Zamówienie obejmuje
- Dostawę konduktometru na adres Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór, sekcji w
Legionowie, ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo
- Wsparcie techniczne drogą elektroniczną lub telefoniczną dotyczące obsługi urządzenia
w okresie trwania gwarancji.
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Description of the object of contract
1_. Ordered object
The object to be ordered is the delivery of electromagnetic ground conductivity meters,
furtherly called conductivity meters (2 units)
The technical details required of the conductivity meter are described in items 2.2, 2.3 and
2.4 below.
2_. Required properties of the conductivity meter
2.1 Information about the purpose for which the device is intended to be used.
The device is to be used in measuring electric conductivity in the ground. The
measurement is to be conducted simultaneously for several reference depths over linear
profiles. The terrain may be of rough surface and it may be overgrown with grass or annual
plants. It is assumed that the device will be carried by a technician.
2.2 Technical requirements
- Weight: not more than 15 kg
- Carrying belt to be supplied.
- Storage and transport: in a transport case that protects against impact, having carrying
handles.
- Size of the device when assembled to work: not more than 6 m in length.
- Size of the device while in storage and transport: not longer than 150 cm.
- Minimum ambient temperature for working: not higher than 0 degrees Centigrade.
- Maximum ambient temperature for working: not lower than 35 degrees Centigrade.
- Minimum ambient temperature for storage and transport: not higher than -10 degrees
Centigrade.
-Maximum ambient temperature for storage and transport: not lower than 50 degrees
Centigrade.
-Power supply from rechargeable batteries, allowing for minimum 12 hours of continuous
work.
- Battery charging – from 220-240 V AC power supply by means of supplied battery
charger. The charging time from empty to full charge should not exceed 16 hours.
Possibility of battery charging from 12 V DC car power socket would be an extra
advantage.
2.3 Measurement requirements
- Minimum number of levels measured simultaneously: 3
- Depth range of the measurement for the deepest measurement level: from 6 to 10 m.
Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
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- Measured values: apparent conductivity in mS/m or its reciprocal, i.e. apparent resistivity.
- Measurement range: not smaller than 500 mS/m; with resolution not worse than 0.5
mS/m.
- Sampling rate: user-selected within the range from 1 to 10 Hz, or wider.
- Command module with function of graphical display of the ongoing recording.
-Possibility of connecting a GPS receiver transferring location data in NMEA protocol and
having the conductivity locations tagged with their locations. Alternatively, a built-in GPS
receiver of submeter location accuracy.
2.4 Computer requirements
- Internal memory not less than 128 MB, allowing storage of minimum last 20
measurement series of total duration not less than 8 hours at 10 Hz sampling rate.
- Copying data to a PC computer by means of USB connection; the cable to be provided
by the supplier. Possibility of recording onto a removable memory card or of copying data
onto an external USB storage are considered extra advantage.
-Computer software for PC, allowing to read the data and to decode it to text (ASCII)
format. Data analysis software supplied alongside the device is considered an extra
advantage.
2.5 Documentation requirements
- User manual in Polish or English language.
2.6 Warranty and service suport requirements
- Warranty for minimum 12 months period.
- Service suport for minimum 4 years after warranty (may be charged).
3_. Scope of the contract
The contract comprises:
- Delivery of the conductivity meter to the Dam Control Centre, section in Legionowo, ul.
Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo, Poland.
- Technical support on handling the device, by electronic media or telephone, over
warranty period.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
WYKONAWCA/Y:

FORMULARZ OFERTY

pełna nazwa/firma i adres

Dane osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy/ów do porozumiewania się z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
Ew. inne dane:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH
URZADZEŃ DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU (KONDUKTOMETRÓW)” oznaczenie sprawy:
T- SZP-262-1/2018, oświadczam/y, co następuje.

Część I
Informacja na temat Wykonawcy/ów
1. Niniejszą ofertę (niepotrzebne skreślić):
1) składam we własnym imieniu;
2) składamy jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przy czym upoważnienie do
reprezentowania nas w postępowaniu posiada:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Numer odpisu z właściwego rejestru handlowego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Należę do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić):
1) tak;
2) nie.
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Część II
Cena oferty, pozacenowe kryteria oceny ofert
Oferuję/emy realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w SIWZ, w szczególności w Opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), na następujących warunkach:

CENA:
Łączna cena oferty za 2 sztuki:
Brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..złotych (PLN),
słownie: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Netto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych (PLN),
słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Stawka podatku VAT: …………………………………………..….. %
Kwota podatku VAT: ……………………………………………………………………………………………………………… złotych (PLN),
słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT (niepotrzebne skreślić)*:
1. Posiadanie przez przyrząd wbudowanego odbiornika GPS o dokładności lokalizacji poniżej 1 metra: TAK / NIE *
(podlega ocenie w ramach kryterium o którym mowa w Rozdz. XIII ust. 9 SIWZ waga kryterium 20%)

2. Ładowanie baterii z gniazda samochodowego: TAK / NIE *
(podlega ocenie w ramach kryterium o którym mowa w Rozdz. XIII ust. 9 SIWZ, waga kryterium 1 %)

3. Alternatywne możliwości kopiowania danych: TAK / NIE *
(podlega ocenie w ramach kryterium o którym mowa w Rozdz. XIII ust. 9 SIWZ, waga kryterium 2 %)

4. Oprogramowanie do analizy danych: TAK / NIE *
(podlega ocenie w ramach kryterium, o którym mowa w Rozdz. XIII ust. 9 SIWZ, waga kryterium2%)

INFORMACJA NA TEMAT OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
Informuję, że wybór niniejszej oferty (niepotrzebne skreślić):
1. Nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2. Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym do jego powstania prowadzi
dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usługi należy podać nazwę/rodzaj…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o wartości netto ……………………………………………………………………….… złotych (PLN).

Oferowany model urządzenia: ……………………………………..…..……………….………………
Producent: ………………………………….……………………………………...…………………………
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Część III
Oświadczenia

Oświadczenia:
1. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem
informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. Uznaję się za związanego określonymi w SIWZ
postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny.
3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 16 listopada 2018 r.

4. Udzielam………………….….........(należy wpisać ilość miesięcy) miesięcy gwarancji (nie mniej niż 12 miesięcy)
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Szczegółowy zakres dostawy objętej przedmiotem zamówienia jest bezsporny i ustaliłem ten zakres na
podstawie Opisu przedmiotu zamówienia oraz własnej weryfikacji zakresu rzeczowego.
7. Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z

realizacją tego zamówienia i stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
8. Zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i w przypadku
wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w w/w załączniku do
SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Akceptuję warunki płatności wynagrodzenia określone w SIWZ.
10. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 dnia 4 maja 2016 r., str.
1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w każdym przypadku, kiedy miało to miejsce i rodziło powołane
obowiązki informacyjne.
Część IV
Informacja na temat podwykonawców
(należy wypełnić w przypadku jeżeli dotyczy)
Wykonanie wskazanych poniżej części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część
i podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy):
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
Strona 22

DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ
DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU (KONDUKTOMETRÓW)

Część V
Informacje dodatkowe

1. Dla zapewnienia współpracy z Zamawiającym wskazuję …………………………..…………………………………………… jako
osobę upoważnioną do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ………………………… ponumerowanych stron.

3. Załączniki do niniejszej oferty:

1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………
10) ……………………………………………………………………

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UWAGA!

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, niniejsze oświadczenie jest zobowiązany złożyć
każdy z nich.

WYKONAWCA:

OŚWIADCZENIE
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy)

pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „DOSTAWA 2
SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZADZEŃ DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU
(KONDUKTOMETRÓW)” oznaczenie sprawy: T- SZP-262-1/2018, oświadczam/y, co następuje.

Część I
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
1.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy.
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy.
2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1).

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Podlegam wykluczeniu na podstawie art. …………………………………………………… ustawy (jeżeli dotyczy, należy podać
zachodzącą w stosunku do Wykonawcy podstawę wykluczenia spośród wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13)-14)
oraz 16)-20) lub art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) ustawy). W związku z zaistnieniem w/w okoliczności, działając na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, oświadczam, że podjąłem następujące środki o charakterze naprawczym:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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2.

Informacje dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca. W stosunku do wskazanego/ych poniżej podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania (należy wypełnić w przypadku jeżeli dotyczy)

Lp.

Pełna nazwa/firma podwykonawcy

Adres podwykonawcy

1.

……………………………………………………

……………………………………………………

…

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Część II
Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem
rzeczy. Jestem w pełni świadomy konsekwencji prawnych podania informacji nieprawdziwych, a tym
samym wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 4 do SIWZ
UWAGA!
NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY. NALEŻY JE PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE, O KTÓRYM MOWA W
ROZDZ. VI UST. 4 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, niniejsze oświadczenie jest zobowiązany złożyć
każdy z nich.

WYKONAWCA:
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy)
pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZADZEŃ DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU
(KONDUKTOMETRÓW)” oznaczenie sprawy: T- SZP-262-1/2018, oświadczam/y, co następuje.
(w zależności od przypadku, należy złożyć jedno z poniższych oświadczeń).
1.

Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy.

……………………………………………
miejscowość i data

2.

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, co Wykonawca/y (należy
podać pełną nazwę/firmę):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wobec powyższego, przedstawiam następujące dowody, że powiązania z w/w Wykonawcą/ami nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA nr

…..…/OTKZ/2018

zawarta w dniu ……………………….. w Katowicach pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym 01673 Warszawa ul. Podleśna 61 - Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą
w Katowicach, ul. Kossutha 6, (kod pocztowy 40-844), wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000062756, posiadającym numer NIP 525-000-88-09; numer REGON 000080507-00104,
zwanym dalej „Nabywcą” lub „IMGW-PIB”, reprezentowanym przez:
Edmunda Sieinskiego
Marcina Grotka

- Dyrektora Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB
- Głównego Księgowego IMGW-PIB

a
(w przypadku spółek)
………………………… z siedzibą w ……………….. (kod pocztowy…-…), ul. …………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd………………........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: …………………, posiadającą numer NIP: ………………….
numer REGON:
…………………………………
i kapitał
zakładowy
w
wysokości
………..….
(podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości (dotyczy spółek akcyjnych),
zwaną/zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:
………………………………………………….……..……………………….
………………………………………………………………………………….
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
................................... przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
....................................
z
siedzibą
w
.........................
(kod
pocztowy…..-…),
ul.
..................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP, posiadającym numer NIP: ……………………….
numer REGON:
........................................, zwanym dalej „Sprzedającym”,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ) nr
postępowania ……………………………..
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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.Sprzedający sprzedaje, a Nabywca kupuje:

„2 SZTUKI FABRYCZNIE NOWYCH

URZĄDZEŃ
DO
POMIARU
PRZEWODNOŚCI
ELEKTRYCZNEJ
GRUNTU
(KONDUKTOMETRÓW)”, zwane dalej „Urządzeniami”, zgodnie z wymaganiami określonymi
w Załącznikach nr …. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej ”SIWZ”) oraz ofertą
Sprzedającego z dnia ……………… r
2.Przedmiot Umowy obejmuje:
1) dostawę Urządzeń;
2) wsparcie techniczne drogą elektroniczną lub telefoniczną dotyczące obsługi urządzeń w
okresie trwania gwarancji.
3. Sprzedający oświadcza, że dostarczone Urządzenia będą zgodne z odnośnymi normami, w
tym normami technicznymi, przyjętymi w kraju ich pochodzenia. Niniejsze postanowienie
dotyczy najnowszych norm wydanych przez właściwy organ.
§ 2. WARUNKI I TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Urządzenia w terminie nie później niż
do dnia 16 listopada 2018 r.
2. Sprzedający dostarczy Urządzenia na swój koszt i ryzyko do:
IMGW-PIB - Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór – Sekcja Geotechniki, Filtracji
i Jakości Betonów Budowli Hydrotechnicznych w Warszawie, 05-119 Legionowo,
ul.
Zegrzyńska
38,
po
uprzednim
uzgodnieniu
daty
i godziny
dostawy
z p. …………………. tel. (22)76-73-………, e-mail:
………………………@imgw.pl
Dostarczenie Urządzeń nastąpi w dniach roboczych od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 15:00.
3. Jako termin wykonania Umowy rozumie się dzień podpisania Protokołu odbioru Urządzenia, o
którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Termin wykonania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej,
zdefiniowanej w § 10 Umowy.
5. Sprzedający zapewni na swój koszt opakowanie Urządzeń konieczne, by zapobiec jego
zniszczeniu lub obniżeniu jego jakości lub kompletności podczas transportu do miejsca
przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy.
§ 3. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami
prawa i postanowieniami Umowy.
2. Sprzedający dostarczy Urządzenia w stanie właściwym/odpowiednim do użycia, ze wszystkimi
akcesoriami niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z postanowieniami
Umowy.
3. Urządzenia dostarczone będą wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami,
instrukcjami (szczegółową instrukcją działania, obsługi i konserwacji) wykazem części
zamiennych i gwarancjami wydanymi przez producenta Urządzenia oraz Sprzedającego.
4. Wraz z Urządzeniami Sprzedający wyda Nabywcy:
a) książkę gwarancyjną,
b) instrukcja obsługi urządzenia,
c) zapewnienie dla przedmiotu zamówienia serwisu gwarancyjnego i odpłatnego serwisu
pogwarancyjnego w okresie minimum 4 lata po ustaniu gwarancji..
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5. Wszystkie dostarczone z Urządzeniami dokumenty, oprócz instrukcji obsługi, będą
sporządzone w języku polskim. W przypadku Sprzedającego mającego swoją siedzibę
zagranicą dopuszcza się dostarczenie dokumentów w języku angielskim.
6. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14
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 – wobec
osób, których dane są przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, o ile wobec
tych osób przewidziany jest taki obowiązek.
7. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie wdrożony jest system zarządzania
środowiskowego zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.(EMAS). IMGW-PIB we wszystkich prowadzonych
działaniach kieruje się troską o zasoby naturalne i odpowiedzialnością za stan środowiska
naturalnego. IMGW-PIB świadomy wpływu działalności na środowisko naturalne realizuje
powierzone
zadania
w
sposób
przyjazny
dla
środowiska
ze szczególnym uwzględnieniem stosowania i doskonalenia metod zapobiegania
zanieczyszczeniom.
8. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania Polityki Środowiskowej obowiązującej
w IMGW-PIB, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.

§ 4. OBOWIĄZKI NABYWCY
1. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy i współdziałania
z Wykonawcą w zakresie określonym w Umowie.
2. Nabywca zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy w okresie
realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5. DOSTAWA I ODBIÓR URZĄDZENIA
1. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Urządzeń będzie Protokół Odbioru Urządzeń
sporządzony przez Sprzedającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy, podpisany przez obie Strony.
2. Jeżeli Urządzenia nie będą spełniały wymagań Umowy, Nabywca będzie uprawniony do
odmowy przyjęcia Urządzeń, a Sprzedający na własny koszt i ryzyko zobowiązuje się do
wymiany nieodebranych Urządzeń w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odmowy podpisania
Protokołu Odbioru Urządzeń przez Nabywcę.
Wymiana Urządzeń niespełniających wymagań Umowy odbędzie się na koszt i ryzyko
Sprzedającego.
3. Wymiana Urządzeń niespełniających wymagań Umowy odbędzie się na zasadach określonych
w § 7 umowy.
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§ 6. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Nabywca zapłaci
Sprzedającemu łączną cenę w wysokości: …………………… PLN netto (słownie:
………………………………………………………………..………………………..).
Cena
ta
uwzględnia
wszystkie
koszty
i
opłaty
ponoszone
w
związku
z należytym wykonaniem Umowy w terminie wskazanym w Umowie, łącznie z kosztami
dostawy Urządzeń do miejsca przeznaczenia zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, łącznie
z opłatami celnymi i ubezpieczeniem Urządzeń na czas transportu .
2. ( w przypadku wykonawców krajowych)
Cena za wykonanie przedmiotu Umowy określone w ust.1 powyżej zostanie powiększone o
podatek od towarów i usług w stawce 23 %, tj. w kwocie ……..….PLN (słownie:………)
i wyniesie brutto …………..PLN (słownie:………………..) .
( w przypadku wykonawców zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej)
Cena za wykonanie przedmiotu Umowy określone w ust.1 powyżej zostanie powiększone o
podatek od towarów i usług (naliczony i zapłacony przez Nabywcę) w stawce 23 %,
tj. w kwocie …….….PLN(słownie:……..……) i wyniesie brutto …………….…..PLN
(słownie:………………..) .
( w przypadku wykonawców zagranicznych spoza obszaru Unii Europejskiej)
Cena określona w ust. 1 powyżej nie obejmuje podatku od towarów i usług, który zostanie
naliczony w momencie dokonywania odprawy celnej w imporcie przez polski Urząd Celny w
wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa i zapłacony przez Nabywcę.
3. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zapłacona zostanie na podstawie faktury
Sprzedającego po dostawie Urządzeń i podpisaniu Protokołu Odbioru Urządzeń.
4. Cena określona w ust. 1 powyżej zostanie zapłacone przez Nabywcę na podstawie faktury
wystawionej przez Sprzedającego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze.
Faktura wystawiona nieprawidłowo, zostanie zwrócona Sprzedającemu. Okres płatności
rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Fakturę należy wystawić i wysłać na adres:
Nabywca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61.
Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy.
§ 7. GWARANCJA
1. Sprzedający gwarantuje, iż Urządzenia dostarczone na mocy Umowy są nowe, nieużywane,
należą do grupy aktualnych lub ostatnich modeli i zawierają wszelkie wprowadzone w ostatnim
okresie ulepszenia projektu i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa określa
inaczej. Ponadto Sprzedający gwarantuje, że Urządzenia dostarczone na podstawie Umowy
są wolne od wad prawnych oraz od wad fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z
jakiegokolwiek działania lub zaniechania Sprzedającego.
2. Sprzedający udziela Nabywcy …….. miesięcznej gwarancji jakości Urządzeń.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Urządzeń.
Oznaczenie sprawy: T-SZP-262-1/2018
Strona 30

DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ
DO POMIARU PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU (KONDUKTOMETRÓW)

3. W przypadku gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Sprzedający dostarczy zamiast
Urządzeń wadliwych Urządzenia wolne od wad, termin gwarancji na Urządzenia bez wad
określony w ust. 2 powyżej, biegnie na nowo od chwili dostarczenia Urządzeń wolnych od wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek
wady Nabywca nie mógł korzystać z Urządzeń.
4. Sprzedający zobowiązuje się w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego Nabywcy na własny koszt i ryzyko naprawić lub
wymienić wadliwe Urządzenia bądź ich części na nowe. Odbiór od Nabywcy i ponowna
dostawa Urządzeń do Nabywcy odbywa się na koszt i staraniem Sprzedającego.
5. W przypadku gdy Sprzedający nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, Nabywca ma
prawo do usunięcia wad we własnym zakresie lub powierzenia naprawy Urządzeń innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Sprzedającego, bez utraty prawa do gwarancji udzielonej przez
Sprzedającego.
6. W przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć Nabywca może żądać odpowiedniego obniżenia
wynagrodzenia lub odstąpić od Umowy oraz żądać naprawienia szkody powstałej wskutek
istnienia wady.
7. Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu udzielonej przez Sprzedającego gwarancji
jakości, Nabywcy służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
§ 8. KARY UMOWNE
1. Nabywcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych:
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego, z
przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% ceny umownej netto, o której mowa
w § 6 Umowy;
2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% ceny umownej netto,
o którym mowa w § 6 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,5% ceny umownej netto, o którym mowa w § 6 Umowy - za każdy dzień
opóźnienia.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy
ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
3. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Sprzedającego wezwania do zapłaty.
4. Zapłata
kary
umownej
może
nastąpić
poprzez
potrącenie
kary
umownej
z kwoty należnej Sprzedającemu ceny. W takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania.
5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Nabywca może dochodzić naprawienia szkody na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 9. ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
1) po stronie Nabywcy:
p. ……………….. tel. (22)76-73-…………, e-mail: ………………….@imgw.pl
2) po stronie Sprzedającego:
p. ……………………………….., tel. …………………………..
e-mail……………………………………….
2. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 są upoważnione przez Stronę do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast
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uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do współpracy nie stanowi
zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
§ 10. SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane
siłą wyższą.
2. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od
Stron, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem Umowy, w szczególności strajki,
zamieszki, wojna, powódź huragan, trzęsienie ziemi.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia,
uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź przyczyniającego się do nienależytego
wykonania Umowy, spowodowanego siłą wyższą, nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od
dnia wystąpienia takiego zdarzenia.
§ 11. POUFNOŚĆ
Strony przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane i informacje techniczne, technologiczne,
handlowe, prawne i inne, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 419,) w których posiadanie weszli w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy,
mają ściśle poufny charakter. Żadna ze Stron, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
nie może bezpośrednio lub pośrednio ujawniać żadnym osobom trzecim danych i informacji,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku Strona, która naruszyła
tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązana będzie do naprawienia szkody. Niniejsze
zobowiązanie wiąże Strony zarówno w czasie trwania Umowy jak i w okresie 3 lat od jej
zakończenia.
§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

2.

Nabywca może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia,
że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo pisemnego
wezwania
do
właściwego
wykonania
i
wyznaczenia
dodatkowego
5 dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznego, Nabywca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13. INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
polskiego w szczególności ustawy Kodeks cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Prawem obowiązującym dla Umowy jest prawo polskie.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże
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się niemożliwe, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Nabywcy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Integralnymi składnikami Umowy są:
1) Protokół Odbioru – załącznik nr 1 do Umowy;
2) Oferta Sprzedającego z dnia ………………………….;
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
4) Wymagania techniczno-eksploatacyjne urządzenia (SIWZ);
5) Polityka Środowiskowa IMGW-PIB.
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do umowy nr

WZÓR
Załącznik nr 1
/OTKZ/2018

PROTOKÓŁ ODBIORU

Urządzenia dostarczonego w ramach umowy nr
/OTKZ/2016, zawartej pomiędzy
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym
w Warszawie Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach (Nabywcą) a
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(Sprzedającym)
na dostawę: „2 SZTUKI FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ DO POMIARU

PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GRUNTU KONDUKTOMETRÓW)”
, zwane dalej „Urządzeniami”,

podpisany w dniu ...............................................................................................
1.

Przedstawiciele Stron:
Ze strony Nabywcy:

………………………………………………………..

Ze strony Sprzedającego:

…………………………………………………………

2.

Strony Umowy zgodnie potwierdzają dostawę Urządzeń zgodnie z § 1 ust 1 2 Umowy.

3.

Termin dostawy :
- według umowy: …………………………………..
- faktyczny: …………………………………………

4.

Sprzedający udziela Nabywcy …-miesięcznej gwarancji jakości Urządzeń zgodnie
z § 7 ust. 2 Umowy.

5.

Uwagi dotyczące wykonania przedmiotu Umowy:
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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