ZATWIERDZAM
Piotr Zerhau – Dyrektor Działu Systemów Informatycznych
Warszawa, dnia 11 lipca 2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault
TL2000 o napędy LTO-8
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Postępowanie 24/18/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
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1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów :
Olga Bieleń
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.4. Wartości niniejszego zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego biblioteki
taśmowej oraz dostawę taśm LTO-8 RW (wielokrotnego zapisu) i taśm czyszczących
LTO oraz etykiet na taśmy LTO-8 RW, dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z
siedzibą w Warszawie.
3.1.1. Część I – modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o 2 szt.
napędów LTO-8 (wymiana napędów);
3.1.2. Część II – dostawa: 70 szt. taśm LTO-8 RW (wielokrotnego zapisu) i 10 szt.
taśm czyszczących LTO oraz 100 szt. etykiet na taśmy LTO-8 RW.
3.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może zaproponować
taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry określone przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać na etapie
składania oferty, że oferowany produkt spełnia wymagania postawione przez
Zamawiającego oraz spełnia te same warunki użytkowe i funkcjonalne.
3.3. Wykonawca dostarczy napędy oraz taśmy fabrycznie nowe.
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3.4. Wykonawca zarejestruje modernizację posiadanej przez Zamawiającego biblioteki
taśmowej Dell PowerVault TL2000 u producenta Dell o nowe napędy LTO-8 i zrówna
gwarancję nowych napędów do czasu gwarancji posiadanej przez Zamawiającego
biblioteki taśmowej.
3.5. Wykonawca zapewni usunięcie awarii napędów LTO-8 w okresie gwarancyjnym.
3.6. Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń
wskazanych przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz
Cenowy (kolumna 3) do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów
poprzez jednoznacznie wskazanie producenta napędów i kaset oraz modelu lub symbolu
lub numeru katalogowego lub wersję napędów.
3.8. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania
Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.
3.9. Napędy oraz kasety muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
3.10. Wykonawca może składać ofertę na I i/lub II części.
3.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
3.13. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
30233160-0

Jednostki pamięci taśmowej

30237360-0

Kasety z taśmą LTO

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
4.1. dla Części I i II - do 30 dni od daty zawarcia umowy;
5.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
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SPOSOBU

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i niniejszej SIWZ.
5.2. W przypadku składania oferty na Część I - w zakresie warunku udziału w
postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej
lub zawodowej) Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy bibliotek taśmowych lub
modernizacje bibliotek taśmowych o wartości każdej z nich co najmniej 50 000,00
zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Uwaga:
 Zamawiający nie dopuszcza sumowania
w celu uzyskania wartości minimalnej;

dostaw

z

różnych

kontraktów

 W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostawy będzie
stanowił część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie dostaw
wyodrębnić dostawy, o których mowa w powyższym warunku;
 W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie:
zakresu i wartości (co najmniej 50 000,00 zł) wymaganej dostawy, dotyczą części
kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do
upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca
zobowiązany jest podać w wykazie dostaw;
 W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie niż
w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w
Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania
Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu
publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
(DUUE) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed
dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 7.1.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ
dokument, którym mowa w pkt. 7.2.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument określony
w pkt 7.1.4.
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W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunek określony w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich
samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
W odniesieniu do części II Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
w zakresie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności technicznej lub zawodowej).
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.4.1. którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.2 niniejszego SIWZ
(w przypadku ofert składanych do I części zamówienia),
5.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,
5.4.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
o których mowa w pkt 6 SIWZ.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W takim przypadku:
5.6.1.

Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.

5.6.2.

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów
będzie dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami
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gwarantuje

rzeczywisty

dostęp

do

ich

zasobów

Zamawiający

żąda

przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.

Dokumenty określone w pkt 5.6.2 SIWZ nie są wymagane, o ile dokument
określony w pkt 5.6.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego
wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie
zawierała informacje, o których mowa w pkt 5.6.2. a)-c) SIWZ.
5.6.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–
22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.

5.6.4.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6
powyżej, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca

w terminie określonym przez

Zamawiającego:
5.6.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową,
o których mowa w pkt 5.6 powyżej.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania
o udzielenie zamówienia.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY PZP.
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Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. 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).
7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia, określonych w pkt 5, Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
7.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 4 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Komisja

Europejska

udostępniła

narzędzie

umożliwiające

utworzenie,

wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej
(eESPD

–

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu
Zamówień

Publicznych

-

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-

europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-dowypelniania-jedzespd.
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JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu
JEDZ

powinny

mieć

formę

dokumentu

elektronicznego,

podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na
podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Środkiem

komunikacji

elektronicznej, służącym

złożeniu

JEDZ przez

Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na
nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego
złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@ncbr.gov.pl
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.*
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w
szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Po

stworzeniu

lub

wygenerowaniu

przez

wykonawcę

dokumentu

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.†
d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na

*

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może
prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
†
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)
lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty
składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to
niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu,
w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
f) Wykonawca

przesyła

zamawiającemu

zaszyfrowany

i

podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy
wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę
wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy
(np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w
treści oferty).
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ o potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1.3. Wykonawca,

który

powołuje

się

na

zasoby

innych

podmiotów,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ
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dotyczące

tych

podmiotów,

podpisany

przez

osoby

uprawnione

do

reprezentowania tych podmiotów.
7.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.6.1. i pkt 5.6.2. SIWZ
– jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
7.2.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:
7.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
7.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
7.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznik nr 9
do SIWZ;
7.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie
należy sporządzić zgodnie z załącznik nr 10 do SIWZ;
7.2.5. Wykaz 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 przedmiotu dostawy, ich wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
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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. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu
tego dokumentu służy załącznik Nr 5 do SIWZ
7.2.6. W przypadku składnia oferty do II części zamówienia, w celu potwierdzenia,
że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w SOPZ, Wykonawca dostarczy specyfikację techniczną
oferowanego Sprzętu, sporządzoną w języku polskim i/lub angielskim. Dane w
specyfikacji

będą

precyzyjnie

opisywały

każdy

wymagany

przez

Zamawiającego parametr jakościowy oraz ilościowy. Specyfikacja winna być
przygotowana w taki sposób by Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu
jednoznacznie zidentyfikować oferowany Sprzęt. Niedopuszczalna jest sytuacja,
gdy przy wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrów, można
wskazać na rynku więcej niż jeden model taśmy LTO-8.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. –
7.2.4. powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. – 7.2.4.
powyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 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. Do sporządzania oświadczenia służy Załącznik Nr 6
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.
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7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 – 7.2.4
powyżej:
7.4.1. dotyczy pkt 7.2.2 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7.4.2. dotyczy pkt 7.2.1 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być
wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.4 powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.2 powyżej, składa dokument, o którym mowa
w pkt 7.4.1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli
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w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.2.1 – 7.2.5. lub pkt 7.4 – 7.5
powyżej, 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.
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.3.1 – 7.3.5. i pkt 7.5 – 7.6. powyżej, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.17.2.5. powyżej, 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.
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
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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.
7.10. 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 aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.11. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ muszą spełniać
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126)
zwanego dalej rozporządzeniem oraz w odniesieniu do JEDZ – wymagania określone
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającym

standardowy

formularz

jednolitego

europejskiego

dokumentu

zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).
7.12. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca
winien złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do
reprezentowania

Wykonawcy

(tzn.

zgodnie

z formą

reprezentacji

określoną

w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści
pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem,
radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo
pełnomocnika do

reprezentowania

Wykonawcy w

postępowaniu

o udzielenie

zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
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podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty

elektronicznej:

przetargi@ncbr.gov.pl.

W

przypadku

przekazywania

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie
z 11.7 SIWZ skanów pism.
8.2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1 powyżej
obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informację dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne.
8.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez
Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty
elektronicznej.
8.4. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww.
wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu,
o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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8.5. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbir.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości:
9.1.1. w przypadku składania oferty do części I zmówienia - 1 400,00 zł (słownie: tysiąc
czterysta zł);
9.1.2. w przypadku składania oferty do części II zamówienia – 800,00 zł (słownie:
osiemset zł);
Przy składaniu ofert dla dwóch części wadium stanowi sumę ww. kwot dla
poszczególnych części.
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Wadium – modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault
TL2000 o napędy LTO-8 dla NCBR, część ……”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu
kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do
oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na odpowiednią kwotę wymienioną w pkt 9.1.
SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu
nieograniczonym na modernizację biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o
napędy LTO-8 dla NCBR, część…, winien określać precyzyjnie gwaranta
(poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę
gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien
odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać
zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej,
nieodwołalnej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w
przypadkach przewidzianych ustawie PZP. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie
może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności żądania
wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
9.6. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt

9.4. SIWZ, należy złożyć

w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania
ofert, w miejscu wskazanym w pkt 13. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą
dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 12.

Strona 17 z 77

SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do
oferty.
9.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
dopuszczalne jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego
z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie
oferty w niniejszym postępowaniu, przez wszystkich Wykonawców działających
wspólnie.
9.8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
9.9

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.

9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a)

odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

b)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

c)

zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.12 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. 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
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przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2
uPzp).
10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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 przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt 7.1.1.
SIWZ, podpisaną własnoręcznym podpisem Oferta musi być przygotowana w języku
polskim, w sposób czytelny zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ. Integralną część oferty stanowi Formularz cenowy
(załącznikiem nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w
postaci elektronicznej.
11.2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie
elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.1.1. SIWZ;

11.2.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 powyżej – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
11.3. Formularz oferty, Formularz cenowy, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ), oświadczenia Wykonawcy, a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na
drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
Przy wypełnianiu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
stanowiącego Załącznik nr

4

do

SIWZ, pomocnym może być instrukcja
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wypełniania, zamieszczona na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia
11.4.W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do SIWZ Formularza oferty
lub Formularza cenowego (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), zobowiązany jest on złożyć
ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy
Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (załącznik nr 4 i 5, 6, 9 oraz 10 do
SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz wykazu dostaw powinna potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Formularz oferty, formularz cenowy, zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt
5.6.1. SIWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których
zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp składane są
w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ. Oświadczenie o
którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, należy przesłać w postaci elektronicznej, zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt 7.1.1. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.12. SIWZ.
11.6. Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. SIWZ, wykaz
dostaw, a także oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących
wspólnie (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy/Wykonawców)
bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.12. SIWZ.
11.7. 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. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości
prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”
na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony
od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji

Strona 20 z 77

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
11.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, z wyłączeniem pkt 7.2.6 SIWZ. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.7 SIWZ,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
11.9.Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o
którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie inny uczestnikom postępowania.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia
łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
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powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
11.10. 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 tajemnicę 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 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
11.11. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.11.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp,
11.11.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.11.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.12. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu składania ofert.

Koperta

powinna

być

oznaczona

nazwą

i

adresem

Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na
modernizację biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, część …..” Oznaczenie sprawy: 24/18/PN oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.08.2018 r. godz. 13:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem
firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej)
winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do
niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
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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 tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2018 r. do godz. 13:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art.
84 ust. 2 uPzp.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 21.08.2018 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 624 piętro 6.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu
do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert) zgodnie z opisem podanym w pkt 12 powyżej, oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika

prawo

osoby

podpisującej

informację

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
14.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.4.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
14.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w pkt 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętymi kryterium oceny ofert.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
15.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ, a następnie przenosi ją do Formularza oferty.
15.3. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ poda całkowitą
wartość za wykonanie zamówienia.
15.4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za
wszystkie elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola Formularza
cenowego.
15.5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
15.5.

Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

15.6. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :

Strona 24 z 77

1) cenę netto - bez podatku VAT
2) cenę brutto – łącznie z podatkiem VAT,
3) stawkę podatku VAT.
15.7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
15.8. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki
podatku VAT.
15.9. 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 (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE

ROZLICZENIA

MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM

A WYKONAWCĄ
16.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1 Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
17.1.1. W przypadku Części I zamówienia:
Cena oferty brutto - waga kryterium 100%
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Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:

𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒛𝒏𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘 =

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒏𝒂𝒋𝒕𝒂ń𝒔𝒛𝒆𝒋
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋

× 𝟏𝟎𝟎

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

17.1.2. W przypadku Części II zamówienia:
Cena oferty brutto - waga kryterium 100%
Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::

𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒛𝒏𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘 =

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒏𝒂𝒋𝒕𝒂ń𝒔𝒛𝒆𝒋
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋

× 𝟏𝟎𝟎

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
17.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.2.1. jest niezgodna z ustawą;
17.2.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy
PZP;
17.2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.2.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.2.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
17.2.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.2.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą;
17.2.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
17.2.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17.3. Jeżeli, w przypadku zamówienia, nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych
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kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
18.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny
błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną
liczbą i słownie.
18.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia;
18.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
19.

INFORMACJA

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92
UST. 1 USTAWY PZP
19.1.Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
19.2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
19.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
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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,
19.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
19.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
19.3.34. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
19.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
19.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
19.3.7. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4 Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
19.5 Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.4. SIWZ

może

nastąpić w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp).
19.6 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
19.6.1

przekaże

Zamawiającemu

informacje

dotyczące

wskazania

osób

podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach
realizacji umowy;
19.6.2

zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.7 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
19.8 O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
19.9 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
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19.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
20 WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
20.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie złożonej
odpowiednio do Części I/II , z zastrzeżeniem że 30% wysokości zabezpieczenia będzie
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 36-miesięcznej rękojmi za wady
przedmiotu umowy.
20.2. Do dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w całości.
20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
20.3.1 pieniądzu;
20.3.2

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym;

20.3.3

gwarancjach bankowych;

20.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
20.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
20.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w:
20.4.1. pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem: „Zabezpieczenie - modernizacja biblioteki taśmowej
Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8, część …..”
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20.4.2. winnej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony
do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
20.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
20.6. Zamawiający 70% wysokości zabezpieczenia zwróci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane tj. od
daty podpisania protokołu odbioru. Pozostała część zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (30 %), przewidzianego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Okres rękojmi za wady został rozszerzony na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego
i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji.
21 ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi
Załącznik Nr 7 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we
wzorze umowy.
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej 144 000 euro.
23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
24.

PODWYKONAWSTWO

24.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Strona 30 z 77

24.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Ofertowym) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
24.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 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 jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
24.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia

25. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
25.1. zawarcia umowy ramowej;
25.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
25.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;



inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest
pan Andrzej Hofman kontakt: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;



Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację
biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 nr 24/18/PN prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;
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odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;



Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;



obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ‡;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO §;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO;



nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

‡

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników
§
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

3.

Załącznik 3 – Formularz cenowy

4.

Załącznik 4 – JEDZ

5.

Załącznik 5 – Wykaz dostaw

6.

Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

7.

Załącznik 7 - Wzór umowy do części I i II
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1.

Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8
1.

Część I
-

Zamówienie 2 szt. napędów

Zastosowanie: zapis i odtwarzanie danych.
Lp. Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1.

Modernizowana biblioteka

Dell PowerVault TL2000

taśmowa
2.

Rodzaj modernizacji

Wymiana obecnie używanych napędów na nowe napędy taśmowe LTO-8

3.

Rodzaj złącza

SAS (SERIAL ATTACHED SCSI)

4.

Service Tag posiadanej przez

9GLNN02

Zamawiającego biblioteki
taśmowej
5.

Kod producenta napędu LTO- 445-BBCF LTO-8 SAS TL2K/4K
8

6.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji: modernizowana biblioteka taśmowa o napędy LTO-8 gwarancja napędów ma być zrównana z dotychczasową gwarancją
biblioteki taśmowej będącej w posiadaniu przez Zamawiającego.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00,
w siedzibie Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie w następnym dniu
roboczym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie
10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

7.

Wymagania dodatkowe

Wykonawca zarejestruje modernizację posiadanej przez Zamawiającego
biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 u producenta Dell o nowe
napędy LTO-8. Obecnie używane napędy, po wymianie pozostają u
Zamawiającego

2.

Część II

Dostawa taśm LTO-8 RW
- Zamówienie 70 szt.
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Lp. Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1.

Taśma LTO-8 RW

Wielokrotnego zapisu

2.

Warunki gwarancji

36 miesięcy

Dostawa taśm LTO czyszczących
- Zamówienie 10 szt.
Lp. Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1.

Taśma LTO czyszcząca

Zgodna z napędem LTO-8

2.

Warunki gwarancji

36 miesięcy

Dostawa etykiet samoprzylepnych na taśmy LTO-8
- Zamówienie 100 szt.

Lp. Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1.

Etykiety samoprzylepne na

Etykiety mają posiadać wydrukowane kody kreskowe, kolorowane, w

taśmy LTO-8

orientacji horyzontalnej

2.

Numeracja etykiet

Od 001000 do 001099

3.

Przykładowy wygląd etykiety

UWAGA
1.

Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia
towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zamawiający posłużył się nazwą własną
producenta dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu o przesłanki art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

2.

Zaoferowane artykuły równoważne muszą być o parametrach wymaganych przez
Zamawiającego lub lepszych.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
postępowanie nr 24/18/PN
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

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

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na modernizację biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację
biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 dla Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (24/18/PN), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę1:
Część I zamówienia:
Cena netto oferty: ……………………………………………………………………………
słownie złotych: ………………………………………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
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Cena brutto oferty: …………………………………………………………………………
słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
Część II zamówienia:
Cena netto oferty: ……………………………………………………………………………
słownie złotych: ………………………………………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty: …………………………………………………………………………
słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
1

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek

VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty wniesienia sprzętu do wyznaczonego pomieszczenia w siedzibie
Zamawiającego, ewentualne upusty i rabaty).

Powyższa/e cena/y oferty netto i brutto wynika/ją z załączonego formularza cenowego.
Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4.

Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

6.

Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia:
a. W

przypadku

Części

I

zamówienia

w

zakresie4

………………………………………………………………………………………
………………………………………..…….
om),………………………………………
(podać firmę podwykonawcy);
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powierzę(-my)

podwykonawcy(-

przypadku
Części
II
zamówienia
w
zakresie4
………………………………………………………………………………………
………………………………..
powierzę(-my) podwykonawcy(-om),…………..……………………………
(podać firmę podwykonawcy);

b. W

8.

Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(-emy) się,
przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny oferty brutto, na warunkach określonych w pkt 20 SIWZ.

9.

Oświadczam(-y), że wadium w kwocie:
9.1. 1 400,00 zł dla I części zamówienia, zostało wniesione formie ……………….
9.2. 800,00 zł dla II części zamówienia zostało wniesione formie ………………….

10. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą : TAK/NIE**
11. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.2….. SIWZ są dostępne w formie
elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem
internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
12. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
13. Hasło dostępu do pliku zawierającego JEDZ …………………………………….………
(jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w tym miejscu należy podać
również inne informacje, w szczególności o wykorzystanym programie szyfrującym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ).

14. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty5
1) nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług6.
2) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług7. Powyższy obowiązek podatkowy
będzie dotyczył …………….6 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość
netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....7 zł.

4

5
6
7

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W
przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub
skreślić.
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
Wpisać dostawę/dostawy, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.
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15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO8 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.9
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i
przyjmuję do wiadomości, że moje dane …/wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej/ będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym
postępowaniem.
Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może
być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
17. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
a. .........................................................
b. ..........................................................
c. ..........................................................
d. ........................................................

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

*

Niepotrzebne skreślić

8

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
9
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 3
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (24/18/PN)
Część I:
Nazwa producenta,
Lp.

Produkt

model lub symbol lub
numer katalogowy

1

Cena
jednostkowa

Ilość

(netto) PLN za 1
sztukę

1

2

1

Napęd LTO-8

3

Cena oferty
netto PLN

Stawka VAT %

kol. 4 x kol. 5

4

5

6

7

2 szt.

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

Razem cena oferty

Wartość
podatku VAT
kol. 6 x stawka

Cena oferty

VAT

kol. 6 + kol. 8

PLN

PLN

8

brutto

9

……….. zł
Razem cena
oferty brutto

netto

1

……………………………….

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Opis ma pozwolić Zamawiającemu zidentyfikować produkt w celu jego weryfikacji.

Uwaga:
Brak wypełnienia lub określenia wartości pozycji w Formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Formularz cenowy
nie podlega procedurze określonej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
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Część II
Nazwa producenta,
Lp.

Produkt

model lub symbol lub
numer katalogowy

1

Cena
jednostkowa

Ilość

(netto) PLN za 1
sztukę

1

1
2

2

Kasety wielokrotnego
zapisu LTO-8
Taśmy czyszczące do
napędu LTO-8

3

Cena oferty
netto PLN

Stawka VAT %

kol. 4 x kol. 5

Wartość
podatku VAT
kol. 6 x stawka

Cena oferty

VAT

kol. 6 + kol. 8

PLN

PLN

brutto

4

5

6

7

70 szt.

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

10 szt.

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

100 szt.

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

……….. zł

8

9

Etykiety
samoprzylepne na
3

taśmy LTO-8 z
kodem paskowym na
kasety

Razem cena oferty

Razem cena
oferty brutto

netto

1

……………………………….

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

Opis ma pozwolić Zamawiającemu zidentyfikować produkt w celu jego weryfikacji.

Uwaga: Brak wypełnienia lub określenia wartości pozycji w Formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Formularz
cenowy nie podlega procedurze określonej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
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Załącznik Nr 4
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA
UWAGA – NIE WYPEŁNIAĆ PÓL ZACIEMNIONYCH
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I
zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamówienia
1

. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer, data ……./2018, strona ……
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2 ][0 ][1 ][8 ]/S [1 ] [3 ][4 ]–[3 ][0 ][5 ][0 ][6 ][7 ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana,
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia
zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku
informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3

Odpowiedź:

Nazwa:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja
biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o
napędy LTO-8 dla Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
1
Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia.
2
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania
się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
3
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
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Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:
Numer referencyjny nadany sprawie przez Postępowanie nr 24/18/PN
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeżeli dotyczy)5:
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę [ ]
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.
Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Tak [] Nie
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

4

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
6
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
7
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EUR.
5
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Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”9 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii
pracowników niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

[…]
[….]

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?
Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej
części, uzupełnić część V (w stosownych
przypadkach) oraz w każdym przypadku
wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia
i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer
zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

8

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
10
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
9
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zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek
na ubezpieczenie społeczne i podatków lub
przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

e) [] Tak [] Nie

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o [] Tak [] Nie
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane:

11

[……],
[……]

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe [……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych [] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych,
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych
za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których
wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim [] Tak [] Nie
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
części Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
zamówienia?
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja
A i B oraz w części III.
12

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej13;

korupcja14;
nadużycie finansowe15;
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za Odpowiedź:
przestępstwo
na
podstawie
przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych,
zarządzających
lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym
okres
wykluczenia
określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]19

13
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
14
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22
lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
15
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s.
48).
16
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo,
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
17
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z
25.11.2005, s. 15).
18
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
19
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]
b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]21

W przypadku skazania, czy wykonawca [] Tak [] Nie
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność
podatków
lub
ubezpieczenie społeczne:

składek

na Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich [] Tak [] Nie
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? [] Tak [] Nie
20

–

[] Tak [] Nie

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
22
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
23
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
21
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–

Proszę podać datę wyroku lub –
decyzji.

[……]

–

[……]

–

W przypadku wyroku, o ile –
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

[……]

–

[……]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne,
lub też zawierając wiążące porozumienia w celu
spłaty tych należności, obejmujące w stosownych
przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
jest dostępna w formie elektronicznej, proszę [……][……][……]
wskazać:
C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
25

ZAWODOWYMI

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą
być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje
dotyczące
niewypłacalności, konfliktu
wykroczeń zawodowych

ewentualnej Odpowiedź:
interesów lub

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył [] Tak [] Nie
swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy26? Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne; lub

[] Tak [] Nie

24

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
25
26
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c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
–
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem mających zastosowanie –
przepisów krajowych i środków
dotyczących
kontynuowania
działalności gospodarczej28.

[……]
[……]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

27

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w
stanie zrealizować zamówienie.
29
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
28
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30

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w
której wcześniejsza umowa w sprawie
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z
podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana
przed czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny
wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia,
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

[] Tak [] Nie

[…]

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie Odpowiedź:
krajowym

31

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

[] Tak [] Nie

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza,
że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

32
Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
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33
34
35
36
37

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu
lub dokumentach zamówienia jest
następujący33 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym
obszarze i w ciągu określonej liczby lat
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia jest następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:

[……] […] waluta

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać
określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym
ogłoszeniu
lub
dokumentach
zamówienia): […]
Opis

Kwoty

Daty

Odbiorcy

2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników
technicznych
lub
służb
[……]

38
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem
sprzed ponad pięciu lat.
39
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem
sprzed ponad trzech lat.
40
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
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technicznych41,
w
szczególności
tych
odpowiedzialnych
za
kontrolę
jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń [……]
technicznych oraz środków w celu zapewnienia
jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest
następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł [……]
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej
w ostatnich trzech latach są następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]

41
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
42
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu,
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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[……], [……]
[……], [……]
9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:

[……]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

43
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla
tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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Systemy zapewniania jakości
zarządzania środowiskowego

i

normy Odpowiedź:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów)
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić,
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego
z nich, czy wykonawca posiada wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie45

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]46

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w
błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada
odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających
informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego
44

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
46
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
47
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu,
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
48
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
45
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jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer
referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]
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Załącznik Nr 5
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ
Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy bibliotek
taśmowych lub modernizacje bibliotek taśmowych o wartości każdej z nich co najmniej 50 000,00 zł
brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonana dostawa

Lp.

…………..………………………………………………………...tj.
Przedmiot dostawy

dostawa……………………………………………………………………

Wartość dostawy

…………………………………… zł, w tym wartość dostawy napędów

(brutto)

oraz taśm …..………………………………………zł

Data wykonania

1.

(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji dostawy)
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie
dostawy)

(nazwa i adres)
…………..………………………………………………………... tj.

Przedmiot dostawy

dostawa……………………………………………………………………

2.
Wartość dostawy
(brutto)

…………………………………… zł, w tym wartość dostawy napędów
oraz taśm …………………………………………zł
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Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji dostawy
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

wykonanie
dostawy)
Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy wymienione w powyższym wykazie były wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
dostaw powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 49
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:



nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp



należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

49

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 7
WZÓR dot. Części I i II: UMOWA NR ……/……../PN
(dalej: „Umowa”)
zawarta w dniu …………… 2018 r. w Warszawie,
pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.), posiadającym REGON: 141032404
oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
(kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a

………………………. zamieszkałą/ zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul. ……..,
posiadającą/posiadającym nr PESEL: ………………………………., legitymującą/ legitymującym się
dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez: …………………., ważnym do:
…………………………,
prowadzącą/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„…………………………………….”, przy ul. ………………………….., posiadającą/ posiadającą
NIP: ………………….. oraz REGON: ……………………….., zwaną/ zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00-000
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ………………….,
kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną dalej
,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy)
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zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), dalej: „pzp.”
§ 1.
1.

Przedmiotem Umowy jest modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000
o napędy LTO-8 (I część Przedmiotu Umowy) oraz dostawa z kaset LTO-8 wraz z etykietami
samoprzylepnymi (II część Przedmiotu Umowy) 50 (dalej jako „Sprzęt") do siedziby
Zamawiającego, na zasadach opisanych w Umowie (dale j łącznie jako „Przedmiot Umowy").
Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Sprzętu mają także zastosowanie do
poszczególnych i pojedynczych napędów LTO-8/kaset LTO-8, wymienionych w zdaniu
poprzedzającym, a także do ich części lub elementów.
Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego kopia stanowi
Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako „SOPZ") oraz oferta Wykonawcy z dnia ............ r., której
kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako „Oferta").
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodny z Umową i wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych Sprzęt do siedziby Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.

2.

3.

§ 2.
1.
1)
2)
3)
2.
1)
2)

50

Wykonawca zobowiązuje się do:
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
zobowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;
wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, że:
posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego
wykonania Przedmiotu Umowy;
nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą
uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy lub wykonanie obowiązków wynikających
z Umowy;

Odpowiednio do części zamówienia, której dotyczy umowa
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3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)

dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, najwyższej jakości i funkcjonalności, nienoszący
znamion użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z
wymogami określonymi w SOPZ, Wykonawca oświadcza, że dostarczany Sprzęt jest
opakowany oryginalnie, opakowania są nienaruszone, posiadają zabezpieczenia stosowane przez
producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub
markę producenta Sprzętu;
dostarczony Sprzęt odpowiada, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
oraz że posiada certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych
do jego wykonywania oraz dobór najlepszych środków i metod, mających na celu
zagwarantowanie realizacji Przedmiotu Umowy wysokiej jakości;
nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich
prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem oraz za ogólną i
techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy;
za wszelkie wady i szkody powstałe w czasie dostawy i montażu Sprzętu, powstałe zarówno w
mieniu Zamawiającego, jak i w mieniu osób trzecich, w tym w pomieszczeniach biurowych
zajmowanych przez Zamawiającego, a także pomieszczeniach i częściach wspólnych budynku
należących do osób trzecich oraz innych miejscach zajętych przez Wykonawcę na potrzeby
realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z realizacją Przedmiotu Umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej
odpowiedzialności w tym zakresie;
prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy.
§ 3.

1.

Sprzęt zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego, przy
ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie
dostawy (tj. data, godzina), i wniesiony do pomieszczeń wskazanych przez osobę, o której mowa
w § 11 ust. 1 Umowy. Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu przez przedstawicieli
Wykonawcy, uprawnionych do jego wydania oraz dokonania wszelkich związanych z takim
wydaniem czynności.
2.
Sprzęt zostanie zamontowany w siedzibie Zamawiającego oraz uruchomiony przez Wykonawcę,
jeżeli wymagać będzie tego specyfika Sprzętu.
3.
Wykonawca wraz z dostawą Sprzętu przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne Sprzętu.
4.
Z czynności odbioru Sprzętu zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru, którego wzór stanowi Załączniku nr 5 do Umowy. Sporządzony i podpisany protokół
odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w
§ 11 ust. 1 Umowy.
5.
Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać w szczególności:
5.1. oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
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5.2. wskazanie Umowy, na podstawie której realizowane jest zamówienie;
5.3. stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy (przy czym stwierdzenie takie nie
wyklucza realizowania przez Zamawiającego w okresie późniejszym wynikających z Umowy
lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień, związanych z ujawnieniem się
faktu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności
związanych z ujawnieniem się wad Sprzętu) albo określenie, w jakim zakresie Przedmiot
Umowy nie został wykonany wraz ze wskazaniem sposobu dalszego postępowania;
5.4. datę sporządzenia protokołu odbioru;
5.5. podpisy osób upoważnionych do odbioru Sprzętu.
6.
W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 4 i 5, wad dostarczonego
Sprzętu lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową lub
niekompletnego Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni
roboczych do wymiany i dostawy Sprzętu zgodnego z Umową. Termin, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy protokołu odbioru z
zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 11 ust. 1 Umowy.
7.
Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, zapłata wynagrodzenia zostanie
wstrzymana do chwili dostarczenia kompletnego, zgodnego z Umową Sprzętu i będzie płatna na
podstawie protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
8.
Złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, nie wpływa na przedłużenie
ostatecznego terminu dostarczenia Sprzętu, określonego w § 1 ust. 3 Umowy. W przypadku
stwierdzenia niezgodności (np. produkt o innych parametrach niż wymagany, nieodpowiedniej
jakości), wad dostarczonego Przedmiotu Umowy z Umową już po podpisaniu protokołu odbioru,
Zamawiający prześle reklamację na podany przez Wykonawcę w § 11 ust. 1 Umowy adres email nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający
powziął informację o istniejących niezgodnościach. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić
reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania poprzez
wymianę niezgodnego z Umową Sprzętu na Sprzęt o odpowiedniej jakości, na własny koszt i
ryzyko, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
§ 4.
1.

2.

3.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie maksymalne w kwocie …….. (słownie: ……………) złotych netto,
powiększone o należny podatek VAT, tj. …………. (słownie: …………………..) złotych brutto.
Ceny jednostkowe Sprzętu objętego Przedmiotem Umowy określa Formularz cenowy, którego
kopia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy
Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całkowitą kwotę
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz że
wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kosztu zakupu Sprzętu, załadunku i rozładunku, transportu
Sprzętu do siedziby Zamawiającego, montażu i ustawienia Sprzętu oraz gwarancji i rękojmi.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
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4.
5.

Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej
doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Wykonawca
uprawniony będzie do wystawienia faktury po prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy
oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
§ 5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Na dostarczony Sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji do dnia 27 listopada 2020
r. (dotyczy wykonania I części Przedmiotu Umowy) oraz na okres 36 (trzydziestu sześciu)
miesięcy (dotyczy wykonania II części Przedmiotu Umowy), liczony od dnia następującego po
dniu podpisania protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o
którym mowa w § 3 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, zdanie drugie.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji obejmują usuwanie wszelkich wad
Sprzętu, poprzez jego naprawę lub wymianę na nowy, wedle wyboru Zamawiającego. Napraw
Sprzętu Wykonawca dokonuje w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia się jakiejkolwiek wady Sprzętu w okresie gwarancji, Zamawiający
dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy na piśmie. Wykonawca usunie zgłoszoną wadę na
koszt własny w terminie określonym przez Zamawiającego zgodnym z SOPZ i gwarancją
producenta Sprzętu. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania usuwania wady przez
Wykonawcę.
W przypadku wad kwalifikujących Sprzęt do naprawy poza siedzibą Zamawiającego lub
w przypadku wymiany Sprzętu, Wykonawca na czas trwania naprawy lub niemożliwości
korzystania ze Sprzętu z innej przyczyny, dostarczy sprzęt zastępczy, co najmniej o parametrach
i funkcjonalności, odpowiadających Sprzętowi.
Wszelkie koszty transportu wadliwego Sprzętu do i z miejsca naprawy, a także wszelkie koszty
jego odbioru z siedziby Zamawiającego i wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego oraz koszty załadunku ponosi Wykonawca. Zdanie pierwsze stosuje się
odpowiednio w przypadku sprzętu zastępczego.
W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinno nastąpić usunięcie wady, wskazanym
w ust. 3, Zamawiający może dokonać usunięcia wady, w tym dokonać wymiany Sprzętu na inny
niewadliwy na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz niezależnie od powyższego, Zamawiający ma
prawo naliczyć kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć pierwotnie określony
termin do zrealizowania naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w ust. 3.
Wykonawca będzie wykonywał usługi gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych materiałów,
sprzętu i narzędzi.
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9.

10.

11.

Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi. Strony postanawiają, że gwarancja Wykonawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
(Sprzętu).
Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu
rękojmi lub gwarancji, choćby w chwili jego wydania lub odbioru, a także zawarcia Umowy,
Zamawiający z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie.
Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają stosowanie do
Umowy art. 563 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

§ 6.
1.
2.

3.

4.

3.

4.

5.

6.

W razie niewykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy
W przypadku nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każde naruszenie, przy czym
w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
rozpoczęty opóźnienia;
z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, w tym z SOPZ,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w szczególności:
1) dostarczenie Sprzętu nienależytej jakości, w niewłaściwej ilości lub z naruszeniem
wynikających z Umowy terminów;
2) wykonanie Przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień Umowy, w tym SOPZ.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 i 2 w pierwszej
kolejności z przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy lub
z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy, choćby którakolwiek z
wierzytelności przedstawionych do potrącenia była niewymagalna, przy czym wyboru masy, z
której nastąpi potrącenie dokonuje każdorazowo Zamawiający. W przypadku braku pokrycia
nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
wezwania do zapłaty.
Zamawiający ma prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
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§ 7.
1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

2.

3.
4.

Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku gdy:
Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub jego części lub rażąco narusza postanowienia
Umowy i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń,
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego - w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;
Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających realizacji
Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian prawnoorganizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy - w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
Wykonawca zaprzestał realizacji Przedmiotu Umowy i nie podjął jej w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;
w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty –w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, które czynią dalszą realizację
Przedmiotu Umowy niemożliwą lub niecelową - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy do momentu złożenia
przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy,
Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy . W przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w
związku z odstąpieniem, Strony podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w
związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
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§ 8.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
drugiej Strony, otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy,
wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu,
przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane
Wykonawcy, zwane dalej „Informacjami". Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy również
po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.
Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do
realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z Umowy oraz przypadków
określonych w ust. 4 i 5.
Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.
W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca,
dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i jego
okolicznościach towarzyszących.
Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania
wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą
ujawniane dalej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu
przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
§ 9.

1.

2.

Strony oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne Sprzętu
zostanie przedłużona do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia, w którym Zamawiający
dowiedział się o istnieniu wady.
W przypadku stwierdzenia wady prawnej Sprzętu Zamawiający jest zobowiązany w terminie 15
(piętnastu) dni roboczych zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę i w razie potrzeby wezwać go
do udziału w sprawie.

§ 10.
1.

2.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 Umowy, w formie .............................................
..............................................
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
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3.
4.

zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 149 pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości wniesionego przez Wykonawcę
zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wykonania Przedmiotu
Umowy i uznania go przez Zamawiającego, za należycie wykonany tj. od daty podpisania
protokołu odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z § 3 Umowy. Pozostała część zabezpieczenia
należytego wykonania Przedmiotu Umowy (30 %), przewidzianego na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w terminie 15
(piętnastu) dni kalendarzowych od zakończenia okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.
§ 11.

1.
Dla celów koordynacji realizacji Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:
1.1. ze strony Wykonawcy:
..................................., tel.: ......................................, adres e-mail: .............................................;
1.2. ze strony Zamawiającego:
Pan Maciej Przybylski, tel.: +48 515 061 545, adres e-mail: maciej.przybylski@ncbr.gov.pl.
2.
Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie są umocowani do
dokonywania zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy) ani do
podpisania protokołu odbioru – chyba że posiadają odrębne pełnomocnictwo.
3.
Osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest:
Pan Maciej Przybylski tel.: +48 515 061 545, adres e-mail: maciej.przybylski@ncbr.gov.pl
lub Pan Piotr Zerhau, tel.: +48 39 07 108, adres e-mail: piotr.zerhau@ncbr.gov.pl.
4.
Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
5.
Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest jednoznaczne z
poinformowaniem Stron.
§ 12.
1.

2.

3.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne
lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub
możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie
w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby
zawarta.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy,
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie
równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie będą
miały przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 13.
1.

2.

1)
2)

3)

4)
3.

1)

2)
3)
4.
5.
1)
2)
3)

Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w
przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.
„Modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju" przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, Strony
przyjmują, iż postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa
postanowieniom niniejszego paragrafu.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy o okres
trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących
sytuacjach:
jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy są następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność;
gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych,
technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w SOPZ, a
wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
danych teleadresowych;
danych rejestrowych;
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4)
6.

1)

2)
3)
7.

8.

9.

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji
Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi:
niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w Umowie spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń: jeżeli Sprzęt
określony w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy, przestanie
być dostępny na rynku lub zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można
było przewidzieć w chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
sprzętu równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone dla
Przedmiotu Umowy (dalej jako „Sprzęt zamienny”), o ile Zamawiający wyrazi pisemną zgodę
na dostawę Sprzętu zamiennego;
pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji;
pojawienie się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu
Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostawę Sprzętu zamiennego, w którym
Wykonawca wskaże Sprzęt zamienny (rodzaj, parametry, itp.) a także w sposób niebudzący
wątpliwości udowodni Zamawiającemu, że w dniu składania Oferty Sprzęt określony w
Formularzu cenowym był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to określono w SOPZ a także,
że w momencie zaproponowania Sprzętu zamiennego, Sprzęt określony w Formularzu cenowym
nie jest dostępny na rynku. Zamawiający ustosunkuje się do przedmiotowego wniosku w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego otrzymania.
W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody za zaproponowany przez Wykonawcę Sprzęt
zamienny, Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w
którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niewyrażeniu zgody na dostawę
zaproponowanego Sprzętu zamiennego.
W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dostawę zaproponowanego przez
Wykonawcę Sprzętu zamiennego, wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Sprzętu lub
Przedmiotu Umowy należy odnosić również do Sprzętu zamiennego.
§ 14.

1. W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców wyłącznie
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:
1)
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,
2)
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,
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3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o nowych podwykonawcach,
którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
4.
Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 2 dnia roboczego od daty zmiany danych, w celu zachowania
niezakłóconej współpracy.
5.
Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym powierzeniem mu
realizacji prac, objętych Przedmiotem Umowy.
6.
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im
przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do
wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.
7.
Korzystając w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy ze świadczeń podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek przestrzegania
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się
one będą do zakresu prac danego podwykonawcy.
8.
Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
9.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają sporządzania aneksu do
Umowy.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
12. Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków Umowy oraz ważny powód
wypowiedzenia Umowy lub przyczynę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
§ 15.
1.

2.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy oraz wierzytelności wobec
Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez
zbędnej zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu w
sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny
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3.
4.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 (trzy) dla
Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego;
Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
Wykonawcy, kopia dokumentu, który upoważnia przedstawiciela Wykonawcy do zawarcia
umowy.
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („SOPZ”);
Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia .............. r. („Oferta”);
Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;;
Załącznik nr 6 – Formularz cenowy z dnia .............. r.

………………………….……..
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do Umowy
PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

LP

Produkt

Ilość
szt.

1

2

3

1
2
3
Ewentualne zastrzeżenia i wady wraz z opisem sposobu dalszego postępowania:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO
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