Znak : 2/17

Zamawiający: Dorota Wójcik
Firma Handlowo-Usługowa Dorota Wójcik
Ujny 24
26-015 Pierzchnica

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11
ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
pod nazwą: dostawa plotera frezującego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
1. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2017r.
pod numerem

550449-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.

2. zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej: drogmar.com.pl
w dniu 13.07.2017r.
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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Dorota Wójcik
Firma Handlowo-Usługowa Dorota Wójcik
Ujny 24
26-015 Pierzchnica
tel. 604 557 983
Adres strony internetowej: drogmar.com.pl
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie

w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera frezującego – 1 sztuka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ploter frezujący musi mieć :
- pole robocze: min.2100x3050 mm, zakres pracy osi Z min. 500 mm;
- konstrukcja plotera musi być w całości stalowa, spawana, żebrowana;
- napędy - oś X i Y - listwy helikalne, hartowane, szlifowane klasa DIN6; śruba kulowa
realizująca napęd osi Z, klasa C7;
- obustronny napęd bramy;
- prędkość przejazdów: min. 80 000mm/min;
- dokładność pozycjonowania: 0,01 mm;
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- elektrowrzeciono bezszczotkowe o mocy min. 9 kW ATC (automatyczna wymiana
narzędzi);
- magazyn narzędzi min. 11 pozycyjny;
- prowadnice liniowe, trapezowe o szerokości min. 25 mm;
- stół umożliwiający mocowanie materiału mechaniczne oraz mocowanie podciśnieniowe
realizowane jedną pompą;
- instalacja odciągu pyłu;
- system sterowania umożliwiający obsługę 6 osi;
- zintegrowany system CAD/CAM umożliwiający bezpośrednie otwieranie plików Catia, Solid
works, Solid Edge, NX oraz zapis do formatów Catia, zawierający strategie HSM;
lub równoważny zintegrowany intuicyjny system umożliwiający projektowanie bryłowe i
powierzchniowe, usprawniające pracę, dające możliwość projektowania w sposób intuicyjny
bez nadmiernego skupiania uwagi, ale pozwalający na kontrolę pracy nad projektem, musi
też ograniczać nadmierne zużycie urządzenia
- pompa próżniowa o wydajności min. 244m3/h;
- kompresor, sprężarka śrubowa, zbiornik 270l z osuszaczem,
-

płynna

4-ta

oś

„C”

umożliwiająca

obsługę

agregatów

kątowych

- dodatkowa oś obrotowa sterowana programowo umożliwiająca operacje obróbcze na
powierzchniach w kształcie walca lub przedmiotów wymagających obróbki z kilku stron.
Zakres zamówienia obejmuje:

dostawę urządzenia, wniesienie do pomieszczenia

wskazanego przez zamawiającego, montaż, uruchomienie oraz szkolenie personelu
zamawiającego.
Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:
−

Oferowane

urządzenie musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania),

aktualnie produkowane na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016r.)
−

przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi,
aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy
tego typu urządzeniu, oraz winno być wyposażone we wszystkie niezbędne
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elementy

(przyłącza,

kable

itp.)

niezbędne

do

uruchomienia

i

pracy

u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.
−

wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia
muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.

Wymagania dot. gwarancji i serwisu:
Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się automatycznie postanowieniem umowy i nie może ulec zmianie
oraz będzie liczona od daty podpisania protokołu z odbioru, uruchomienia i przeszkolenia.
Protokół

odbioru

musi

być

podpisany

przez

przedstawiciela

zamawiającego

i przedstawiciela wykonawcy.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej
rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji/rękojmi reakcja na zgłoszoną
wadę/usterkę wynosiła maksymalnie 8 godzin.
Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy
urządzenia , to dopuszcza się oferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem
zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się
sprzęt wskazany przez Zamawiającego. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa
obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W szczególności
oferowane urządzenie musi zapewnić „nesting” (pozwala na lepsze wykorzystanie
surowca, czyli zmniejszenie ilości powstających odpadów. Nesting umożliwia optymalne
wykorzystanie materiału, wszelkiego rodzaju płyt w pełnym środowisku 3D), obróbkę w
szczególności drewna i materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, kompozytów
i metali miękkich. Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie musi być w języku
polskim, musi umożliwiać szybkie tworzenie projektów (również 3D ze zdjęć) a także
przetwarzanie projektów na G – kody. Oprogramowanie musi umożliwiać import projektów
z innych programów (np. Corel, AutoCad) Oprogramowanie ma umożliwiać generowanie
obróbki konturowej, kieszeni, wierceń i wejście w materiał pod kątem oraz ustawienie
procesu obróbki tak, by nie uszkodzić narzędzia. Oprogramowanie musi mieć bibliotekę
narzędzi do której można dodać lub edytować odpowiedni frez.
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Nie spełnienie, któregokolwiek z punktów granicznych dla poszczególnej pozycji
wymienionej w opisie przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie oferty.

Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Operacyjnego:
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Konkurencyjna
gospodarka” Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kody CPV: 42642100-9 obrabiarki do obróbki drewna
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
6. Zamawiający na podstawie art.36b. ust.1 żąda wskazania przez wykonawcę
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy
ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a) kompetencji

lub

uprawnień

do

prowadzenia

określonej

działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
zamawiający nie precyzuje warunku
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy
urządzeń o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, każda o
wartości brutto nie niższej niż 200.000,00 zł.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego
części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym Wykonawca załącza do oferty.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa
w punkcie 2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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W treści zobowiązania powinien być określony:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa powyżej, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale V.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wyklucza
się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia.

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

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553,

z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o

sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
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c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

Wykonawcę,

który

bezprawnie

wpływał

lub

próbował

wpłynąć

na

czynności

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
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agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania,

chyba

że

spowodowane

tym

zakłócenie

konkurencji

może

być

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618

i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o

dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:
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a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. D ustawy
Pzp,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5
pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu

postępowaniu

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
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udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający

może

wykluczyć

wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

o udzielenie zamówienia.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24
ust.5 pkt.1 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA

1. Do oferty wykonawca musi dołączyć
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 1
do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Szczegółowy opis plotera, uwzględniający jego parametry techniczne, funkcje i
wyposażenie. W dołączonym do oferty opisie urządzenia

należy odnieść się do

norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania,
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z którego

musi wynikać, iż

oferowany sprzęt spełnia wymagania wskazane przez

Zamawiającego w SIWZ.
4) Zaświadczenie lub inny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do
kontroli jakości potwierdzający, że ploter ma zastosowane innowacyjne technologie, z
określeniem terminu wdrożenia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenia o
których mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

Oświadczenia

te

mają

potwierdzać

spełnianie

warunków

udziału

w

postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.1)
niniejszego Rozdziału.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania- w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których
mowa w pkt. 1 i 2 dotyczące tych podmiotów.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

publicznego.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
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1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo
musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie
potwierdzonej kopii.
4) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
7. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi
złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
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8. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną
za wykonanie umowy.
9. Spółka cywilna, jest kwalifikowana, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki
cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 7.
10.

Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1) składa
odpowiedni dokument określony

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126).

11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone
w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o
których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność w oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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12. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub
dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 2, 2f, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
13.

Zamawiający

w

niniejszym

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.24aa Pzp).
14.

W

przypadku

wyboru

oferty

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o zamówienie jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,

że

nie

podlegają

wykluczeniu,

spełniają

warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.poz. 1114 z póżn.
zm.).
ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
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1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje zamawiający
oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.

2.

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez
wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma. Brak potwierdzenia ze strony wykonawcy otrzymania
czytelnej korespondencji faksem będzie uznane za otrzymane w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jego treścią.

3.

W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Dorota Wójcik, Firma HandlowoUsługowa Dorota Wójcik, Ujny 24, 26-015 Pierzchnica

5.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę

drogą

elektroniczną

winny

być

kierowane

na

adres

mailowy:

rysiekw0@op.pl

6.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazane
za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania

7.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Osobą uprawnioną zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Ryszard Wójcik Tel. 604 557 983.
W godzinach 8:00 do 15:00
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Mail : rysiekw0@op.pl
Uwaga:
Dopuszcza się złożenie oferty tylko w formie pisemnej. W tym przypadku nie dopuszcza się
wykorzystania faksu ani drogi elektronicznej.
ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3.

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.

4.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie

okresu

związania

ofertą

jest

dopuszczalne

tylko

z

jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
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1) oświadczenie o wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
3) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 3 do SIWZ.
4) Szczegółowy opis plotera, uwzględniający jego parametry techniczne, funkcje i
wyposażenie. W dołączonym do oferty opisie urządzenia należy odnieść się do
norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania,
musi wynikać, iż

z którego

oferowany sprzęt spełnia wymagania wskazane przez

Zamawiającego w SIWZ.
5) Zaświadczenie lub inny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony
do kontroli jakości potwierdzający, że ploter ma zastosowane innowacyjne
technologie, z określeniem terminu wdrożenia.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.

Dokumenty

sporządzone

w

języku

obcym

muszą

zostać

złożone

wraz

z tłumaczeniem na język polski.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość
przedmiotu zamówienia.
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9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

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

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego
tj.

Dorota Wójcik, Firma Handlowo-Usługowa Dorota Wójcik, Ujny 24, 26-015

Pierzchnica

i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w

następujący sposób: „Oferta na dostawę plotera frezującego. Postępowanie nr 2/17”

14.

Zamawiający

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zdarzenia

wynikające

z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty).

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez

Wykonawcę

złożone

w

oddzielnej

wewnętrznej

kopercie

z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią

tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
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17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”.

19. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.

20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzenie zmian i poprawek z napisem w kopercie „WYCOFANE”. Koperty oznakowane
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych
nie będą otwierane.

21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasności

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem

wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym

w

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Dorota Wójcik
Firma Handlowo-Usługowa Dorota Wójcik
Ujny 24
26-015 Pierzchnica

2.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.07.2017r. do godziny 10:00.

3.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r. o godzinie 10:15
w siedzibie zamawiającego: Dorota Wójcik, Firma Handlowo-Usługowa Dorota
Wójcik

Ujny 24, 26-015 Pierzchnica

4.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć
w otwarciu ofert.

5.

Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.

6.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej :
drogmar.com.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji/rękojmi i warunków płatności
zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z należnym podatkiem VAT.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka
podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym.
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego
podatku VAT.
Oferta zawierająca złą stawkę podatku Vat zostanie odrzucona.
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2. Cena powinna uwzględniać wszelkie niezbędne prace związane z realizacją
zamówienia w szczególności dostarczenie w komplecie urządzenia do siedziby
użytkownika, tzn. przywiezienie do miejsca użytkowania sprzętu, jego
wniesienie,

instalacja

i

uruchomienie

oraz

przeszkolenie

personelu

zamawiającego.

3. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach (Dz.U. z 2013 , poz.385)

4. Cenę należy podać w PLN.

5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich
(PLN).
6. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawi
w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W
takim

przypadku

wykonawca,

składając

ofertę,

jest

zobligowany

poinformować

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
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KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

1) cena – stanowiąca wagę 43 %,
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty obliczone według wzoru :
Cn / Cb x waga kryterium 43 pkt = liczba uzyskanych punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
43 pkt – znaczenie kryterium cena
2) wydłużenie okresu gwarancji /rękojmi– stanowiące wagę 12 %
za to kryterium można otrzymać maksymalnie 12 pkt. 12 punktów zamawiający przyzna
ofercie z zaoferowanym wydłużonym okresem gwarancji/rękojmi o 24 miesiące i dłuższym;
za każdy miesiąc 0,25 pkt.
oferta zawierająca okres gwarancji /rękojmi 12 m-cy otrzyma 0 pkt; Oferta zawierająca okres
gwarancji /rękojmi krótszy niż 12 m-cy zostanie odrzucona.
3)

skrócenie

czasu

gwarancji/rękojmi:

przystąpienia

do

usunięcia

wad/usterek

stanowiące wagę 15 %

za to kryterium można otrzymać maksymalnie 15 pkt.

Liczba punktów za czas reakcji serwisu zostanie przyznana następująco:
• w przedziale od 6 h i do lub = 8 h - 0 pkt
• w przedziale od 4 h i do lub = 6 h - 5 pkt
• w przedziale od 2 h i do lub = 4 h - 10 pkt
• w przydziale do lub = 2 h - 15 pkt
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w

okresie

Czas reakcji serwisu - Zamawiający wymaga podania w ofercie czasu reakcji serwisu na
zgłoszony przez Zamawiającego lub użytkownika problem. Przez czas reakcji rozumiemy
okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu
podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. Przez rozpoczęcie
czynności diagnostycznych rozumie się:
a. nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila lub faksu z
pracownikiem Zamawiającego lub użytkownikiem i przekazanie mu wskazówek
dalszego postępowania,
albo
b. wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez uprawnionego
pracownika Wykonawcy.
Niepodanie wartości wymaganego kryterium czas reakcji serwisu lub podanie go w wymiarze
dłuższym niż 8 godzin, spowoduje, że oferta zostanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2
odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Zastosowanie innowacyjnych technologii w ploterze 30%
Za to kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.
Za zastosowanie innowacyjnych technologii w ploterze w okresie nie dłuższym niż 3 lata
oferta otrzyma 30 pkt.
Za brak zastosowania innowacyjnych technologii oferta otrzyma 0 pkt.
Dokument potwierdzający zastosowanie innowacyjnych technologii w ploterze nie należy do
rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym zamawiający nie
stosuje art. 26 ust. 3 PZP.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska łącznie największą
liczbę punktów za ww. kryteria.

4. W przypadku gdyby najkorzystniejsza oferta podlegała odrzuceniu, to Zamawiający za
podstawę do porównań będzie stosował następną najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
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6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Zamawiający

informuje

niezwłocznie

wszystkich

Wykonawców

o

wyborze

najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy
PZP.
8. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 i 5-7 ustawy
PZP, na stronie internetowej.
ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zawrze umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 lub ust. 2
ustawy Pzp.

2.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać

strony

umowy,

cel

działania,

sposób

współdziałania,

zakres

prac

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.

3.

INNE FORMALNOŚCI:
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1. Postanowienia ustalone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ nie
podlegają negocjacjom po wyborze oferty najkorzystniejszej.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z oferentem, którego
oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

3. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

4. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś
z Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany
Wykonawca zostanie poinformowany.

5. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
ROZDZIAŁ

XV.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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.

Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr
5 SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,
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w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144
ust.1 Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
w szczególności zmiana:
1) Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż
wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).
2) Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie
wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego
podwykonawcy

z zamawiającym i treści umowy z nim

zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu).
3) Zmiany wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, jednak wyłącznie w zakresie nie
powodującym niekorzystnych dla zamawiającego zmian w umowie;
4) w uzasadnionych przypadkach, gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
zamówienia, zamawiający może zmienić termin wykonania zamówienia;
5) w przypadku zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia (zdarzenie losowe trudne
do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych) możliwa jest zmiana postanowień umowy - w tym zmiana
terminu realizacji przedmiotu umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
6) Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia
umowy wywołujących potrzebę jej zmiany;
7) Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
8) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art. 144 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
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Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
Podwykonawców,
9) albo gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy Pzp.
10) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy
byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile
pozostanie to w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.
11) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jeżeli służyć
będzie należytemu wykonaniu umowy.
12) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, jeżeli łącznie
zostały spełnione następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający
działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie i zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian
niemożliwe lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
13) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony
nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy
utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku
klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej. Zmiana terminu realizacji
zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego
wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana
terminu realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku:
14) Wydłużenie terminu wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego, w przypadku nie
przekazania w terminie środków finansowych przez instytucję pośredniczącą na konto
zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy
z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
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poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie
wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu
sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie
faktyczne

i prawne.

5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy
pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
ROZDZIAŁ

XVIII.

POUCZENIE

PRZYSŁUGUJĄCYCH

ŚRODKACH

O

WYKONAWCY

W

OCHRONY
TOKU

PRAWNEJ

POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane
w Dziale VI ustawy PZP. Podstawę do wniesienia odwołania w niniejszym postępowaniu
określa art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 25a
ust.1 ustawy PZP
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
Załącznik nr 3- wzór oferty
Załącznik nr 4- wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5- projekt umowy

ZATWIERDZAM

…..…………………………..
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Zamawiający

Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................., dnia ....................... 2017 r.
Znak:
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………
(imię,

nazwisko,

stanowisko/podstawa

do

reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
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Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

………………………………………………………………….………….

(nazwa

postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

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

naprawcze:

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:

…………………………………………………………………….………………………

(podać

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

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/ą

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

...................................., dnia ....................... 2017 r.
Znak:

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………
(imię,

nazwisko,

stanowisko/podstawa

do

reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW
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UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

……………………………………………………………..

prowadzonego

przez

zamówienia
(nazwa

publicznego
postępowania),

…………………………………………………….(oznaczenie

zamawiającego), oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

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

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

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

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych

przez

zamawiającego

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………..
..…………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………….., w następującym zakresie: ………………
……………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3
Znak:
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
…………………………………………………………………………………………………
Siedziba:
………………….……………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………….…………………………………………………….……
Adres poczty elektronicznej …………………………………………….
Strona internetowa

……………..……………..…………….

Numer telefonu ………………………..
Numer faksu..………………………..
W

odpowiedzi

na

ogłoszenie

przez

……………………………………………………………………………………………………….
przetargu

nieograniczonego,

którego

przedmiotem

………………………………………………….postępowanie nr ………….………
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:
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jest

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. cena ofertowa brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), (która przyjęta będzie do
oceny ofert) za wykonanie przedmiotu zamówienia ……............................zł,
słownie: złotych: ..................................................................................................
na którą składa się:
- cena netto : ……………………………zł
- stawka podatku Vat ……………….%;
3. na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi : ………………….miesięcy
4.

oferujemy

czas

przystąpienia

do

usunięcia

wad/usterek

w

okresie

gwarancji/rękojmi: ……………………… godziny.
5. Zastosowanie innowacyjnych technologii w ploterze tak/nie*
*niepotrzebne skreślić
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić
u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.
Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku
podatkowego należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
7. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
umowy.
9. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia i projektem umowy.
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10. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach
od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są
jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w
art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z
którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3
warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to
inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
11.

Oświadczam/y,

że

w

razie

wybrania

naszej

oferty

jako

najkorzystniejszej

zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
12. Podwykonawcy:
Oświadczam/y,

że

zamierzam/y
powierzyć

Część

zamówienia

powierzona
realizację

Nazwa
podwykonawcy

podwykonawcy

następujących części
zamówienia
podwykonawcom**:Lp.

13. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ wraz
z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty oraz że przyjmujemy przekazane dokumenty bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami w nich zawartymi.
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14. Oświadczamy, że projekt umowy, zawarty w SIWZ, został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. Oświadczam, że jestem / nie jestem mikroprzesiębiorstwem, małym lub średnim
przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r.
dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr
2003/361/WE).
W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć
krzyżykiem odpowiedni kwadrat:
mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo □
16. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeżeli dotyczy ):
Nazwisko, imię: ................................................................................................
Stanowisko: ....................................................................................
Telefon:.............................................................faks: .....................................................
17. Inne informacje Wykonawcy:
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................
18. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1) ………………………………………..….
2) .............................................................
* niepotrzebne skreślić
** jeżeli dotyczy

........................................ dnia .......................... 2017 r.
(miejscowość)

............................................................................................
Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania
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oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4

...................................., dnia ....................... 2017 r.
Znak:

Lista

podmiotów

należących

do

tej

samej

grupy

kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Ja/my, niżej podpisany/i
.............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1.

Składam/y listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu
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1.
2.
3.
…..

_________________, dnia ___________2017 r.
..................................................................

....................................................................
………………………………………………..
(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2017 r.

Załącznik nr

5

Projekt umowy

UMOWA NR ……………..../17
zawarta w dniu ……………….. 2017 roku w ………………………………….pomiędzy:
…………………………………..………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaym przez:
……………………. – …………….
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy) …………….., z siedzibą w …………..……. przy ulicy ……………., wpisanym
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………...,
wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k.s.h.), a w przypadku spółki akcyjnej
także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k.s.h.)zwanym w dalszej treści
umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………… – …………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą
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działającym pod firmą ……………… z siedzibą

w ……………… przy ulicy

……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer
REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez:
……………….…….. – ………………….
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż i

i gotowego do eksploatacji

dostarczenie kompletnego, fabrycznie nowego

plotera frezującego 1 szt.

wraz

z wyposażeniem

i akcesoriami spełniającego warunki techniczne określone w SIWZ i w Ofercie
Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena

w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie Wykonawca zrealizuje

w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca, nie później na 3 dni przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu,

o którym mowa w ust.1 zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego
dostarczenia, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu

2 dni od daty otrzymania od

Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust.4, potwierdza jego przyjęcie
i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust.1.
6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust.4 oraz ust.5 umowy, Strony ustalają

konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1.
7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie

w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo
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dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności
będących następstwem siły wyższej.
8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od

woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec,
a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację
przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk
w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej
umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
9. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na

pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
10. Wydłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego w

sytuacji wskazanej w Rozdziale XVI SIWZ.
§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie
z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do
wskazanych

pomieszczeń

Zamawiającego,

montażem

i

szkoleniem

personelu

Zamawiającego.

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto
………….zł. (słownie: ……………………………………złotych …. groszy) w tym podatek
Vat …..%.

3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust.2 stanowi maksymalną cenę
i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.
§ 3.
1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: ..............................................
tel/fax .........................
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza,

że posiada doświadczenie,

kwalifikacje i uprawnienia

wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał
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się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności
uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Dostarczony sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz
niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu
sprzęcie oraz powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza,
kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla, którego
przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego
sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny
koszt.
§ 5.
1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: ………….. miesięcy.
2.

Wykonawca udziela także rękojmi na okres: … miesięcy.

3. Gwarancja

obejmuje

wszystkie

elementy

dostarczonego

sprzętu

(w

tym

oprogramowania) wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów
eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie
gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany
niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej
pracy sprzętu.
4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu
Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
5. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona
w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po
upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego
upływem.
6. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi
albo gwarancji.
7. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający może
żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie
uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć
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wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty
poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające
z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności
Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Zamawiającego.
8. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny
zapewnia Wykonawca.
9. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu
……….……………..

Czas

przystąpienia

do

usunięcia

wad/usterek

w

okresie

gwarancji/rękojmi …………….godzin.
10. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt
dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.
11. W przypadku istotnej naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu,
o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zaczyna swój bieg na nowo od daty zakończenia
skutecznej naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin
gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1
i ust. 2, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
12. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy,
w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody
Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody.
W przypadku braku odpowiedzi na pismo Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie 3
dni licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się że Wykonawca wyraził
zgodę na rozbudowę.
§ 6.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
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autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na
wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz
z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte
wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru stanowiącym załącznik
do

niniejszej

umowy,

podpisanym

przez

przedstawiciela

Zamawiającego

i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dane płatnika - Zamawiającego: ……………………………………………………………..,
NIP ……………………………
3. Zamawiający zobowiązuje uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni licząc
od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego - przelewem na nr konta bankowego
………………………………………………………………..
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca

oświadcza,

że

jest

podatnikiem

VAT

czynnym

i

posiada

NIP...............................
§ 8.
1. W

przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca

zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
1) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji
umowy,
2) 0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących
wad w okresie gwarancji lub rękojmi,
4) 15 % wartości brutto umowy określonej w § 2, w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami
kodeksu cywilnego.
45

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego
w przypadku:
1) zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy za
każdy dzień zwłoki,
2) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od
niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy,
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności
przysługujących Wykonawcy w tym z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może
odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia
wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie

informacje

związane

z

ochroną

osób

i

mienia

stanowią

tajemnicę

Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2
w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej
konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18
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lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.
Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności
przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 12.
Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez
właściwy dla Zamawiającego sąd .
§ 13.
Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową
jest adres wskazany powyżej w

Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego
obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron Umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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dnia ………………………
WZÓR
PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………
Dostawca: ……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Odbiorca: …………………………………………..
Miejsce odbioru: …………………………….
Data odbioru: ………………………………….
Dostarczono:
Nazwa

Producent

Nr wersji
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Ilość

Strony oświadczają, że dostarczony sprzęt

jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a

dostawa i usługa przeszkolenia pracowników została zrealizowana zgodnie/niezgodnie*
z zapisami umowy nr ………………………., z dnia ………………………
Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały
odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*
Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach
do protokołu.*
Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

……………………………

…………………………..
(Czytelny

podpis

i

pieczęć)

(Czytelny podpis i pieczęć
UWAGI
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

……………………………

…………………………..
(Czytelny

(Czytelny podpis i pieczęć)
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podpis

i

pieczęć)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁACZNIK NR

do umowy …………………..

KARTA GWARANCYJNA
Data wydania: ………………………………….
Dostawca: …………………………….……….
Odbiorca: ……………………….……………..
Nazwa sprzętu ……………………………….
Numer seryjny: ………………………………..
1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres ….. miesięcy, licząc od
daty
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podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Wykonawca udziela rękojmi na okres ….. miesięcy, licząc od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona
w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po
upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego
upływem.
5. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi
albo gwarancji.
6. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający może
żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie
uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty
poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające
z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności
Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Zamawiającego.
7. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem,
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej
eksploatacji.

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może
odmówić wymiany niesprawnej części na nowa, w przypadku, gdy jej naprawa nie
gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
9.

W

przypadku

maksymalnie

3

napraw

gwarancyjnych

tego

samego

urządzenia/podzespołu,
Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na
nowy,
wolny od wad.
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10. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego
przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie
gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.
11. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i
ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy
wiążącej się z wymiana części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest
okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
12. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny
zapewnia Wykonawca.
13. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu
……….……………..

Czas

przystąpienia

do

usunięcia

wad/usterek

w

okresie

gwarancji/rękojmi ……………godzin.
14. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt
dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.
15. W przypadku istotnej naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu,
o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zaczyna swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej
naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na
wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczyna swój
bieg od daty wymiany części.
16. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy,
w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody
Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody.
Udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy
powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego.
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