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Formularz 3.5.1 Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia – część 3; 

Formularz 3.5.2 Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia – część 4; 

Formularz 3.5.3 Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia – część 5. 

 
 

 

Tom II:  UMOWA 

 

Rozdział 1 Wzór Umowy – część 1; 
Rozdział 2 Wzór Umowy – część 2; 
Rozdział 3 Wzór Umowy – część 3; 
Rozdział 4 Wzór Umowy – część 4; 
Rozdział 5 Wzór Umowy – część 5. 
 

 

Tom III:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rozdział 1 Część 1:  System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza 
Labconcept Nano firmy Trimos; 

Rozdział 2 Część 2: Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 
1500 Nm; 

Rozdział 3 Część 3:Projektor pomiarowy; 
Rozdział 4         Część 4: Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią; 
Rozdział 5         Część 5: Pionowe centrum obróbcze CNC. 
 
 

 

 

 



4 

 

Tom I 
 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 
 
 
Tom I:  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 
 
Rozdział 1  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Rozdział 2  Formularze dotyczące Oferty: 

 
Formularz 2.1.1 Oferta dla części 1 – System do wzorcowania 

sprawdzianów stożkowych do długościomierza 
Labconcept Nano firmy Trimos; 

Formularz 2.1.2 Oferta dla części 2 – Stanowisko do wzorcowania kluczy 
dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm; 

Formularz 2.1.3 Oferta dla części 3 – Projektor pomiarowy; 
Formularz 2.1.4 Oferta dla części 4 – Centrum tokarskie CNC ze 

sprężarkownią; 
Formularz 2.1.5 Oferta dla części 5 – Pionowe centrum obróbcze CNC. 

 

Rozdział 3  Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania: 

Formularz 3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) 
przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla 
przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie 
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia 
niniejszej SIWZ (zarówno w formacie xml – do zaimportowania 
w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo) – część 
1, 2, 3,4,5; 

Formularz 3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) 
przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla 
przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie 
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia 
niniejszej SIWZ (zarówno w formacie xml – do zaimportowania 
w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo) – część 
1, 2, 3,4,5; 

Formularz 3.2.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – część 1; 

Formularz 3.2.2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – część 2; 

Formularz 3.2.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – część 3; 

Formularz 3.2.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – część 4; 

Formularz 3.2.5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – część 5; 
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Formularz 3.3.1 Oświadczenie – część 1; 
Formularz 3.3.2 Oświadczenie – część 2; 
Formularz 3.3.3 Oświadczenie – część 3; 
Formularz 3.3.4 Oświadczenie – część 4; 
Formularz 3.3.5 Oświadczenie – część 5. 
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Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  
Adres: 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 
NIP: 817-00-05-093 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 6512402656 1111000037930507 
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: marr_pzp@marr.com.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.marr.com.pl/ 
Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się 
przy użyciu: 
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,   
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (dalej: miniPortal) oraz  
3) poczty elektronicznej.  
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach 
publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także miniPortal. 

adres EPUAP Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.: ARR_MARR_SA 
 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: 1/MARR/2020 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków 
zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencja i innowacyjna 
gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prac rozwojowe oraz ich wdrożenia, Tytuł 
projektu:  Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie 
inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania.  

 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego                       

i  prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego 
MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania  z podziałem na 
części: 
a) część 1 – obejmująca dostawę systemu do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do 

długościomierza Labconcept Nano firmy Trimos, 
b) część 2 – obejmująca dostawę stanowiska do wzorcowania kluczy dynamometrycznych 

ręcznych do 1500 Nm, 
c) część 3 – obejmująca dostawę projektora pomiarowego, 

https://www.marr.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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d) część 4 – obejmująca dostawę centrum tokarskiego CNC ze sprężarkownią, 
e) część 5 – obejmująca dostawę pionowego centrum obróbczego CNC. 
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ. 
Rozdział 1  
Część 1: System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza 
Labconcept Nano firmy Trimos 
Rozdział 2  
Część 2: Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm 
Rozdział 3  
Część 3:Projektor pomiarowy 
Rozdział 4         
 Część 4: Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią 
Rozdział 5        

  Część 5: Pionowe centrum obróbcze CNC 
Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz 
wszystkie inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymogami określonymi przez Zamawiającego. 
Istotne warunki realizacji zamówienia określone zostały także we wzorach umów dla każdej 
z części zamówienia zawartych w Tomie II SIWZ. 

5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego 
części) określonego w niniejszej SIWZ lub na dowolnie wybraną część (części) tego 
zamówienia. Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla każdej części.  

5.3 Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, 
specyfikacje  
i systemy, o kto rych mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub 
rozwiązan  ro wnowaz nych pod warunkiem, z e zapewnią uzyskanie parametro w 
technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.  Równoważność rozwiązań 
zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który na etapie realizacji 
przedmiotu umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia dla części 1 zamówienia wskazuje nazwę producenta długościomierza do 
którego zamawia system do wzorcowania sprawdzianów stozkowych, gdyż obecnie 
posiada urządzenie pomiarowe  tego właśnie producenta, a zamawiany system stanowi 
doposażenie posiadanego urządzenia i dla poprawności działania musi być z nim 
kompatybilny.  

5.4 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843). 

5.5 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
część 1 
38300000-8– przyrządy do pomiaru 
część 2 
38570000-1 – przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna 
część 3 
38636000-2 – specjalistyczne przyrządy optyczne 
część 4 
42620000-8 – tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania 
część 5 
42630000-1 – obrabiarki do obróbki metalu 

5.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
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5.7 Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części 
zamówienia,  którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania 
firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału dostaw realizowanych przez 
danego podwykonawcę. 

 
 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w następujących terminach: 

1) Część 1 –  do 56 dni od dnia zawarcia umowy, 
2) Część 2 – do 56 dni od dnia zawarcia umowy, 
3) Część 3 – do 70 dni od dnia zawarcia umowy, 
4) Część 4 – do 112 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie dostawy centrum tokarskiego 

CNC i 21 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie dostawy sprężarki śrubowej (zestw), 
5) Część 5 – do 112 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie dostawy urządzenia. 

 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 
WYKONAWCÓW 

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

o których mowa  art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2. IDW oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 i art.  24 ust.  5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 
24 ust. 7 ustawy Pzp.  

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Nie dotyczy. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Nie dotyczy. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej 
a) Zdolność techniczna: 

Część 3 
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę i montaż 
projektora pomiarowego. 

Część 4 
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, z których każde obejmujmowało 
dostawę i montaż centrum tokarskiego CNC. 

Część 5  
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, z których każde obejmujmowało 
dostawę i montaż centrum obróbczego CNC. 
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b) Zdolność zawodowa 
Nie dotyczy. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy lub ust. 5 Pzp pkt. 1 i pkt. 8 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony                       w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie pkt. 7.3. IDW. 

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

7.6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne lub konsorcja).  

7.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków 
wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania 
został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

7.6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w pkt. 8.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

7.6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 
mowa w pkt. 8.7.2 lit. h składa każdy z Wykonawców.  

7.6.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 
mowa w pkt. 8.7.1 i 8.7.2, przy czym:  
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach 
opisanych w pkt. 7.2 IDW, 

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 składa każdy z nich.  
 

7.7. Zamawiający dokona oceny w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 
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8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

8.1 Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym,                 a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  
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. Jednolity dokument przygotowany wstępnie 
przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do 
zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego  
w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. 
JEDZ należy sporządzić zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego  
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (wzór Formularz 3.1) i powinien on 
zawierać w szczególności następujące informacje:  
a) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp,  
b) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt. 7.2 (IDW),  
c) dotyczące podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
d) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, 
e) dotyczące podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już 

wiadome Wykonawcy jakimi podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia.  

8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące 
tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
(konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. 
JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału 
w postepowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

8.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści 
oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.2). 

8.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 10 dni) terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczność, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.5 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 oraz spełnają warunki udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 
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8.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

8.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postepowaniu: 
Część 3, Część 4, Część 5: 
a) 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 ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane oraz  załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Formularz 3.4); 

8.7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  
o udzielenie zamówienia:  

Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5: 
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenie, że 
uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
13,14 i 21 ustawy Pzp, 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (Formularz 3.3); 
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f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie 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 spłaty tych należności (Formularz 3.3); 

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (Formularz 3.3); 

h) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (Formularz 3.2). 

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 
mowa w pkt 8.7.1 IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych są wykonywane o 
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.9. Informacja dla Wykonawców mających siedzibą lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8.9.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2 składa:  
1) pkt 8.7.2 lit. d – 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; 

2) pkt 8.7.2 lit. a-c dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
8.9.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.1 pkt. 1 i pkt 2 lit. b IDW powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt. 8.9.1 pkt 2 lit a IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

8.9.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 8.9.1 IDW, 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. Zapis pkt. 8.9.2  IDW 
stosuje się.  

8.9.4 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. 

8.9.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?cm=DOCUMENT
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dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.7.2 lit. d, składa dokument, o którym mowa w pkt. 
8.9.1 ppkt.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli 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. Przepis pkt. 8.9.2. stosuje się. 

8.9.6 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700).  

8.10 Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów 
8.10.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

8.10.2 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych innych 
podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający – żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

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

Propozycję treści dokumentu - zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi Formularz 3.5.  

8.10.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp oraz o których 
mowa w pkt. 7.1 IDW. 

8.10.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

8.10.5 Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności, o których mowa w pkt. 8.10.1 IDW. 
8.10.6 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest do 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 
8.7.2 a-f IDW. 

8.11 Obowiązki Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy 
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8.11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu JEDZ 
potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

8.11.2  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa  
w pkt. 8.7.2 lit. a-f dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

8.11.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 
realizacji, wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w pkt. 8.11.2 dotyczące 
tego podwykonawcy na żądanie Zamawiającego. 

8.11.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.12 Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
8.12.1 Ofertę, JEDZ oraz pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
8.12.2  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu 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. poz. 1126 ze zm.) 
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność  
z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

8.12.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

8.12.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.12.5 Wykonawca może wskazać w ofercie Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty 
wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są 
dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takiej sytuacji Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenie i/lub 
dokumenty. 

8.12.6 Wykonawca może wskazać w ofercie Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty 
wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń i/lub dokumentów o ile są one aktualne. 

8.12.7  W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1 IDW powinno być złożone w przez każdego                         
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ten sposób, że powinno 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
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wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; pozostałe dokumenty 
wymienione w pkt. 8.7.1 IDW składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy 
wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólna ofertę; 

b) dokumenty wymienione w pkt 8.7.2 lit. a-f albo odpowiadające im określone w pkt 8.9.1 
 i 8.9.3 IDW oraz określone w pkt 8.7.2 lit. g IDW, powinny być złożone przez każdego 
Wykonawcę; 

 
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
9.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane części. 

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać 
udzielone temu samemu wykonawcy. 

9.2 W ramach danego zadania Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Ocena ofert zostanie 
dokonana odrębnie dla każdej z części.  

9.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
9.4 Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferta dla określonej części zamówienia (Formularz 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5) – odpowiednio dla Części 1, Części 2, Części 3, Części 4 i Części 
5. 

9.5 Wraz z ofertą powinny być złożone: 
9.5.1 Oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 8.1. 
9.5.2 Dowód wpłaty wadium. 
9.5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

9.5.4 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą. 

9.6 Oferta oraz JEDZ powinny być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory               
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.8 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
9.9 Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być  

umieszczona informacja o liczbie stron. 
9.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy Pzp. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, winny być załączone do oferty w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
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wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP). 

9.11 Złożenie oferty: 
9.11.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Złożenie oferty następuje za pośrednictwem platformy pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.  Korzystanie z platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.  

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
10.1  Cena oferty dla każdej części zostanie wyliczona przez Wykonawcę. Podstawą obliczenia 

ceny oferty jest „Opis przedmiotu zamówienia” oraz ”Wzór umowy” zawarty w Tomie II i III 
SIWZ. 
Cena oferty dla każdej części zamówienia, na którą jest składana oferta musi być wpisana do 
Formularza Oferty. 

10.2  Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania w Zmawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując wartość bez kwoty podatku. 

10.3  Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 
powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, opisane w Tomie II i Tomie III SIWZ, w tym również wszelkie koszty 
towarzyszące. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie. 

10.4  Cena podana w Formularzu oferty powinna być ustalona przez Wykonawcę w oparciu  
o kalkulację własną Wykonawcy. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw 
ustalenia cen.  

10.5  Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot 
niniejszego postępowania. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
11.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 

Dla części nr 1 – 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc); 
Dla części nr 2 – 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące); 
Dla części nr 3 – 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc); 
Dla części nr 4 – 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy); 
Dla części nr 5 – 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy); 

11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. na rachunek bankowy nr 

6512402656 1111000037930507, 
b) poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 

11.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale  
i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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11.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

11.5 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 
wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
12.1 Oferty należy składać w terminie do 27 kwietnia 2020 roku do godziny 09:00. 
12.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 roku o godz. 12:00. 
12.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

12.4 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
12.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert. 
 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
13.1  Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
13.2  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 przedłużenie 
terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia 

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny: 

Lp. Kryterium Waga 

Część 1,2,3,4,5 

1. Cena 60% 

2. Okres gwarancji 30% 

3.  Skrócenie terminu realizacji zamówienia 10% 

RAZEM 100% 

 
Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 
14.1.1 Kryterium „Cena”  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
określonej części przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 
Oferty.  
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.  
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
C = [Cmin / Co] x 60 pkt 
gdzie:  
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C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
Co - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 

14.1.2 Kryterium „Długość okresu gwarancji”: 
a)  dla części 1, 2, 3 i 5 zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie okresu 
gwarancji na określoną część przedmiotu zamówienia, podanego przez Wykonawcę w 
Ofercie.  
Najkrótszy możliwy okres gwarancji: 12 miesięcy.  
Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji: 24 miesiące.  
Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące do oceny ofert 
zostanie przyjęty okres 24 miesięcy. 
Wykonawca który zaoferuje najkrótszy mozliwy okres gwarancji (12 miesięcy) otrzyma 
0 pkt. 
Wykonawca który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji (24 miesiące) otrzyma 
30 pkt 
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach.  
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Przyznane punkty zostaną 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy a krótszy niż 24 
miesiące otrzymają punkty wylizone wg wzoru: 
                (Go-Gmin) 
G = ----------------------- x 30 pkt 
              (Gmax-Gmin) 
gdzie: 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” 
Go – okres gwarancji określony w ofercie ocenianej (ilość miesięcy) 
Gmax – najdłuższy możlwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców (24 
miesiące) 
Gmin – najkrótszy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców (12 
miesęcy) 

 
b) dla części 4 zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji na 4 
część przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy centrum tokarskiego CNC, podanego 
przez Wykonawcę w Ofercie.  
Najkrótszy możliwy okres gwarancji: 12 miesięcy.  
Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji: 24 miesiące.  
Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące do oceny ofert 
zostanie przyjęty okres 24 miesięcy. 
Wykonawca który zaoferuje najkrótszy mozliwy okres gwarancji (12 miesięcy) otrzyma 
0 pkt. 
Wykonawca który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji (24 miesiące) otrzyma 
30 pkt 
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach.  
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Przyznane punkty zostaną 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy a krótszy niż 24 
miesiące otrzymają punkty wylizone wg wzoru: 
                (Go-Gmin) 
G = ----------------------- x 30 pkt 
              (Gmax-Gmin) 
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gdzie: 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” 
Go – okres gwarancji określony w ofercie ocenianej (ilość miesięcy) 
Gmax – najdłuższy możlwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców (24 
miesiące) 
Gmin – najkrótszy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców (12 
miesęcy) 
UWAGA! W ramach powyższego kryterium nie jest oceniany okres gwarancji dla 4 
części przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprężarki śrubowej (zestaw), 
dla którego Zamawiający ustala sztywny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.  
 
 

14.1.3 Kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia”: 
a) dla części 1 i 2 zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji 
zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Ofercie.  
Pożądany termin zrealizowania zadania to 56 dni od dnia podpisania umowy. 
W tym kryterium Wykonawca deklaruje w Ofercie o ile pełnych dni skróci wymagany 
termin dostawy - określony przez Zamawiającego na 56 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu o dowolną liczbę dni z przedziału 
od 1-10. Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy deklarowany przez Wykonawcę dzień. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje skrócenie termin realizacji zadania o 0 (zero) dni 
lub nie poda liczby dni skrócenia otrzyma 0 (zero) punktów – do Umowy zostanie 
przyjęty termin realizacji zadania wynoszący 56 dni od daty podpisania umowy.  
 
b) dla części 3 zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji 
zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Ofercie.  
Pożądany termin zrealizowania zadania to 70 dni od dnia podpisania umowy. 
W tym kryterium Wykonawca deklaruje w Ofercie o ile pełnych dni skróci wymagany 
termin dostawy - określony przez Zamawiającego na 70 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu o dowolną liczbę dni z przedziału 
od 1-10. Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy deklarowany przez Wykonawcę dzień. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje skrócenie termin realizacji zadania o 0 (zero) dni 
lub nie poda liczby dni skrócenia otrzyma 0 (zero) punktów – do Umowy zostanie 
przyjęty termin realizacji zadania wynoszący 70 dni od daty podpisania umowy. 
 
c) dla części 4 zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji 
zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Ofercie w zakresie dostawy centrum 
tokarskiego CNC.  
Pożądany termin zrealizowania zadania to 112 dni od dnia podpisania umowy. 
W tym kryterium Wykonawca deklaruje w Ofercie o ile pełnych dni skróci wymagany 
termin dostawy - określony przez Zamawiającego na 112 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu o dowolną liczbę dni z przedziału 
od 1-20. Zamawiający przyzna 0,5 punktu za każdy deklarowany przez Wykonawcę 
dzień. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje skrócenie termin realizacji zadania o 0 (zero) dni 
lub nie poda liczby dni skrócenia otrzyma 0 (zero) punktów – do Umowy zostanie 
przyjęty termin realizacji zadania wynoszący 112 dni od daty podpisania umowy. 
UWAGA! W ramach powyższego kryterium nie jest oceniany termin wykonania 
dostawy sprężarki śrubowej (zestaw), dla którego Zamawiający ustala sztywny 
termin dostawy wynoszący 21 dni.  
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d) dla części 5 zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji 
zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Ofercie. 
Pożądany termin zrealizowania zadania to 112 dni od dnia podpisania umowy. 
W tym kryterium Wykonawca deklaruje w Ofercie o ile pełnych dni skróci wymagany 
termin dostawy - określony przez Zamawiającego na 112 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu o dowolną liczbę dni z przedziału 
od 1-20. Zamawiający przyzna 0,5 punktu za każdy deklarowany przez Wykonawcę 
dzień. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje skrócenie termin realizacji zadania o 0 (zero) dni 
lub nie poda liczby dni skrócenia otrzyma 0 (zero) punktów – do Umowy zostanie 
przyjęty termin realizacji zadania wynoszący 112 dni od daty podpisania umowy. 

 
14.2  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
P = C + G+ST 
Gdzie: 
P - łączna liczba punktów jaka otrzymał Wykonawca 
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji” 
ST – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” 

14.3  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
15.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

a) umowę regulującą współpracę Wykonawców (w przypadku, gdy zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia),  

b) informacje dotyczące osób podpisujących umowę osób upoważnionych do kontaktów  
w ramach realizacji umowy oraz informacje dot. serwisu gwarancyjnego, 

c) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty, 
d) dane niezbędne do wpisania w komparycji umowy, 
– dotyczy części 1, 2,3,4 i 5. 

15.2 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dotyczy części 1, 2,3,4 i 5. 

15.3 Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane, poda 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, zaangażowanych w realizacje dostaw. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekaże informację na temat nowych podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie powierzy realizację dostaw – dotyczy części 1, 2,3,4 i 5. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
16.1 Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

najkorzystniejsza w danej części zamówienia, wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.  

16.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 
formach: 
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c) pieniądzu,  
d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
e) gwarancjach bankowych, 
f) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
g) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 

16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszone w formie pieniężnej zostanie 
wniesione na  rachunek bankowy Zamawiającego w PKO S.A.  
nr 65124026561111000037930507. 

16.4  W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub 
poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym 
prawem i winna zawierać następujące elementy:   
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazane ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust. 
2 ustawy Pzp), 

3) kwotę gwarancji,  
4) termin ważności gwarancji, 
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego , 
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 
16.5 Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
16.6 Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie 
protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
17.1  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują  środki  ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

17.3  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

17.4  Terminy wniesienia odwołania: 
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17.4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

17.4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. i 17.4.2. wnosi się  
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

17.4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
17.5  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy Pzp. 
17.6  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
17.7  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne  
z jej wniesieniem. 

 
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
 
18.1 Informacje ogólne 
18.1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

18.1.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1) w zakresie merytorycznym – w zakresie części 1,2, i 3: Waldemar Snopkowski  

tel. 797 701 406, w zakresie części 4 i 5: Marta Wójcik, tel. 797 701 403. 
2) w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Małgorzata Basiak, 

 tel. 504 123 786. 
18.1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

18.1.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

18.1.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB. 

18.1.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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18.1.7 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ. 
 
 

18.2 Złożenie oferty. 
18.2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

18.2.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formatach danych dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. 
min. .doc, .pdf, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg(.jpeg), 
.tif (.tiff),.geotiff, .png, .svg, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików  
w formacie .pdf  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortal : https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-
Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf.  Ofertę należy złożyć w oryginale. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.2.3 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 
zmiany  
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

18.2.4 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

18.3 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 
składania ofert i wniosków)  

18.3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 
postępowania). 

18.3.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: marr_pzp@marr.com.pl. 

18.3.3 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.  
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
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18.4 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 
18.4.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, 

kierując  wniosek za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt. 18.3. 
18.4.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, ze wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

18.4.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.2, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

18.4.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4.2. 

18.4.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej. 

18.4.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

18.4.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. 

18.4.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

18.4.9 Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy PZP. 

 

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWU ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

 
Do SIWZ zostały dołączone wzory umów (TOM II) odrębnie dla każdej części zamówienia 
stanowiące jej integralną część, których treść będzie miała zastosowanie do umów 
zawieranych na wykonanie określonej części zamówienia. 

 
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
20.1 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
20.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20.3 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego 

postępowania, z wyjątkiem ofert, które udostępnia się od chwili ich otwarcia, załączników 
do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnienia postępowania oraz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
i informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

20.4 Sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu i załączników określa 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2016.1128). 
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21. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

21.1  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnecja Rozwoju Regionalnego 
MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. (nr tel. 17 773 82 56, adres e-mail: 
marr@marr.com.pl). 

21.2  Inspektorem ochrony danych osobowych w Agnecji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  
jest Pani Urszula Podsadowska, dostępna pod adresem poczty elektronicznej: 
urszula_podsadowska@marr.com.pl i nr telefonu: (17) 788 18 54. 

21.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 
wyposażenia do laboratorium wzorcującego i  prototypowni działających w strukturze 
Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój 
infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii 
odwrotnej i szybkiego prototypowania prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

21.4  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1843). 

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

21.6  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

21.7  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

21.8  Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− 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 uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

21.9  Nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  

mailto:marr@marr.com.pl
mailto:urszula_podsadowska@marr.com.pl
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Rozdział 2 
 
 

Formularz Oferty: 
 

Część 1  
Formularz 2.1.1   Formularz Oferta  
Część 2  
Formularz 2.1.2   Formularz Oferta  
Część 3  
Formularz 2.1.3   Formularz Oferta  
Część 4 
Formularz 2.1.4   Formularz Oferta  
Część 5  
Formularz 2.1.5                Formularz Oferta  
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Formularz 2.1.1 

 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 

 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
 
 
 
Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i  prototypowni działających w strukturze 
Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój 
infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej  
i szybkiego prototypowania – część 1 System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do 
długościomierza Labconcept nano firmy Trimos 
 
MY NIŻEJ PODPISANI 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
__________________________________________________________________________________ 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia obejmującej 

dostawę wyposażenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do 
długościomierza Labconcept Nano firmy Trimos 

Ilość – 
1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 
spełnia (S)/nie 
spełnia (NS)*** 

1. 

System fabrycznie nowy, sprawny, w pełni kompatybilny  
z długościomierzem Labconcept Nano, firmy Trimos, 
przeznaczony do kompleksowego wzorcowania sprawdzianów 
stożkowych pierścieniowych i tłoczkowych 

 

Dane techniczne: 
2. Zakres pomiarowy: od 1/8” do 6”  

3. 
Poszerzenie systemu QMSOFT o nieograniczoną licencje na 
sprawdziany stożkowe wraz z odpowiednimi aktualnymi 
standardami normatywnymi dotyczącymi sprawdzianów 
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stożkowych. Oprogramowanie w języku polskim 
4. Interfejs do pomiaru sprawdzianów stożkowych  
5. Aktualizacja oprogramowania WIN-DHI  

Wyposażenie dodatkowe: 

6. 
Pierścień kalibracyjny ze świadectwem wzorcowania wydanym 
przez laboratorium akredytowane (polskie lub zagraniczne) lub 
Główny Urząd Miar 

 

7. Instrukcja obsługi i pomiaru w języku polskim  
8. Instalacja i uruchomienie w siedzibie Kupującego  

9. 
Dwudniowe (16h) szkolenie personelu Kupującego w zakresie 
obsługi dla 2 osób, w siedzibie Kupującego 

 

10. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas 
reakcji serwisu 48 godzin 

 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena brutto ___________ złotych (słownie złotych: _________________________________) 
 

3. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty: 

o nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą  

o podatku od towarów i usług* 

o będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz 

ich wartość bez kwoty podatku:* 

--------------------------------                          ---------------------------------- 
--------------------------------                          ---------------------------------- 

                        Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                       Wartość 
 
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

5. UDZIELAMY, ___________miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Powyższy okres  

Wykonawca wskazuje w przedziale 12 - 24 miesięcy. 

6. AKCEPTUJEMY ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji 
zamówienia i jednocześnie OŚWIADCZAMY, że skracamy  ustalony termin o …….. dni.  
 
Wykonawca wskazuje w przedziale 0-10 dni. 
 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, 

Zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2018 r. poz. 646) jesteśmy 

mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim/dużym przedsiębiorcą*. 
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10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie dostaw:* 

 

1) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
2) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 
 

12. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od ___ do ___ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

nie mogą być one udostępniane. 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

14. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod 
adresem  internetowym …………………… 
 

15. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 
postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas 
wcześniej na rzecz Zamawiającego. 
 

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

Nazwa*/imię i nazwisko*: ______________________________________________ 
tel. _____________ fax. ____________ 
adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem _________________ 
 

17. OFERTĘ wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na ___ stronach. 
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18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
 

19. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

………………………………………………………… 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

1) 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).  
* niepotrzebne skreślić 
** 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). 

***wpisać S (gdy oferowane dostawy spełniają parametr) NS (gdy oferowane dostawy nie spełniają 

parametru) 
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Formularz 2.1.2 

 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 

 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
 
 
 
Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i  prototypowni działających w strukturze 
Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój 
infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej  
i szybkiego prototypowania – część 2 Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych 
ręcznych do 1500 Nm 
 
MY NIŻEJ PODPISANI 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
__________________________________________________________________________________ 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia obejmującej 

dostawę wyposażenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych  
do 1500 Nm 

Ilość – 
1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 
spełnia (S)/nie 
spełnia (NS)*** 

1. 

Fabrycznie nowe, kompletne (umożliwiające wykonywanie 
kompleksowych pomiarów do których jest przeznaczone), 
sprawne stanowisko do wzorcowania kluczy 
dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm. Urządzenie musi 
posiadać znak CE. 

 

Wymagania techniczne: 
2. Elektronika odczytowo-pomiarowa stanowiska: 

a 
Możliwość podłączenia równocześnie dwóch różnych 
przetworników momentu do gniazd wejściowych elektroniki 
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odczytowo - pomiarowej 

b 
Możliwość wyboru kluczy dynamometrycznych ręcznych, z 
napędem pneumatycznym, elektrycznym, hydraulicznym, 
wkrętaków 

 

c 
Wyświetlacz dotykowy nie mniejszy niż 10”, rozdzielczość nie 
mniejsza niż 1280x800 

 

d 
Dokładność pomiarowa elektroniki odczytowo-pomiarowej 
stanowiska nie gorsza niż ±0,05% odczytu w przedziale 
10%–120% zakresu podłączonego przetwornika 

 

e 
Zgodność z aktualną normą trybów pomiarowych ręcznych 
kluczy dynamometrycznych (PN-EN ISO 6789-1:2017 oraz 
PN-EN ISO 6789-2:2017 

 

f Interfejs w języku polskim  

g 
Gniazda wyjściowe do podłączenia do PC i drukarki: RS 232 i 
min. 2xUSB 

 

h Możliwość eksportu danych do .txt lub .csv  

i 
Możliwość wyboru jednostek miary: cNm, Nm, Ibf·ft, lbf·in, 
kgf.cm, kgf.m 

 

j Zasilanie 220-230V, 50-60 Hz.  
3. Przetworniki momentu obrotowego 
a Zakres pomiaru momentu: 0,5-1500 Nm  

b 
Dokładność nie gorsza niż ±0,5% odczytu w przedziale 20%-
100% maksymalnego zakresu pomiarowego, 

 

c 

Możliwość zamontowania przetwornika w stanowisku do 
obciążania momentem obrotowym kluczy 
dynamometrycznych oraz połączenia z elektroniką 
odczytowo-pomiarową stanowiska 

 

d 
Możliwość automatycznego rozpoznania danych 
kalibracyjnych przez elektronikę odczytowo-pomiarową 
stanowiska 

 

e 
Kierunek działania: w kierunku zgodnym i przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara. 

 

4. 
Stanowisko do obciążenia momentem obrotowym kluczy 

dynamometrycznych 

a 
Możliwość montażu na stanowisku przetworników momentu 
0,5-1500 Nm 

 

b Maksymalny zakres wytwarzanego momentu: 1500 Nm,  

c 
Długość kluczy dynamometrycznych możliwych do kalibracji 
na stanowisku: 135-1500 mm 

 

d 

Grawitacyjny system pozycjonowania klucza 
dynamometrycznego podczas wzorcowania, zapewniający 
zachowanie prostopadłości klucza względem osi obrotu w 
celu wyeliminowania obciążeń skośnych w czasie trwania 
całego pomiaru 

 

e 

Mechanizm wytwarzania momentu obrotowego: ręczne 
zadawanie momentu poprzez pokrętło powodujące obrót 
przetwornika wraz z nałożonym na niego kluczem 
dynamometrycznym 

 

f 
Zastosowanie przekładni dwubiegowej umożliwiającej 
szybkie, wstępne naprężenie klucza dynamometrycznego oraz 
wolne, zgodne z wytycznymi normy, obciążanie końcowe 

 

5. 
Zgodność stanowiska i procesu wzorcowania kluczy 
dynamometrycznych z wymaganiami norm PN-EN ISO 6789-
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1:2017 oraz PN-EN ISO 6789-2:2017. 
6.  Wyposażenie 
a Redukcja 1” na ¾”,  
b Redukcja ¾” na ½”,  
c Redukcja ½” na 3/8”,  
d Redukcja 3/8” na ¼”  
7.  Wymagania dodatkowe 

a 
Oprogramowanie systemu pomiarowego umożliwiające 
określenie niepewności pomiarowych zgodnie z aktualną 
normą oraz tworzenie odpowiednich świadectw wzorcowania 

 

b Oprogramowanie w języku polskim  

c 

Przetworniki momentu i elektronika odczytowo-pomiarowa 
dostarczone wraz ze świadectwem wzorcowania wydanym 
przez polskie lub zagraniczne laboratorium, posiadające 
akredytację oraz wykazanie spójność pomiarów z właściwymi 
wzorcami krajowych instytutów metrologii i wzorcami 
państwowymi (znak ILAC-MLA na świadectwie) 

 

8.  Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim  

9.  
Dokumentacja techniczna producenta w języku polskim i 
angielskim 

 

10.  
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) 
personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie obsługi 
stanowiska, w siedzibie Zamawiającego 

 

11. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas 
reakcji serwisu 48 godzin  

 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena brutto ___________ złotych (słownie złotych: _________________________________) 
 

3. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty: 

o nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie  

z ustawą o podatku od towarów i usług* 

o będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz 

ich wartość bez kwoty podatku:* 

--------------------------------                          ---------------------------------- 
--------------------------------                          ---------------------------------- 

                        Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                       Wartość 
 
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

5. UDZIELAMY, ___________miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Powyższy okres Wykonawca wskazuje w przedziale 12 - 24 miesięcy. 

6. AKCEPTUJEMY ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji 
zamówienia i jednocześnie OŚWIADCZAMY, że skracamy  ustalony termin o …….. dni.  
 
Wykonawca wskazuje w przedziale 0-10 dni. 
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7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, 

Zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2018 r. poz. 646) jesteśmy 

mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim/dużym przedsiębiorcą*. 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie dostaw:* 

1) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
 
2) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 

 
12. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od ___ do ___ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i nie mogą być one udostępniane. 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

14. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod 
adresem  internetowym …………………… 
 
15. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 
postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas wcześniej 
na rzecz Zamawiającego. 



35 

 

 
 
16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

Nazwa*/imię i nazwisko*: ______________________________________________ 
tel. _____________ fax. ____________ 
adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem _________________ 

 
17. OFERTĘ wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na ___ stronach. 

 

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
 

19. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

…………………………………………. 
                                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

1) 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).  
* niepotrzebne skreślić 
** 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). 

***wpisać S (gdy oferowane dostawy spełniają parametr) NS (gdy oferowane dostawy nie spełniają 

parametru 
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Formularz 2.1.3 

 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 

 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
 
 
 
Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i  prototypowni działających w strukturze 
Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój 
infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej  
i szybkiego prototypowania – część 3 Projektor pomiarowy 
 
MY NIŻEJ PODPISANI 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
__________________________________________________________________________________ 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie części 3 przedmiotu zamówienia obejmującej 

dostawę wyposażenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

Projektor pomiarowy 
Ilość – 

1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 
spełnia (S)/nie 
spełnia (NS)*** 

1. 

Fabrycznie nowy, kompletny (umożliwiający wykonywanie 
kompleksowych pomiarów do których jest przeznaczony), 
sprawny pionowy projektor pomiarowy.  
Urządzenie musi posiadać znak CE 

 

2. Wymagania techniczne:  
a Ekran o średnicy nie mniejszej niż 340 mm  

b 
Ekran z liniami pomiarowymi z kątem między nimi 90 stopni, 
wyposażony w sprężyny umożliwiające przytrzymywanie folii 
na ekranie 

 

c Oświetlenie: światło przechodzące realizowane za pomocą  
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żarówki halogenowej z zielonym filtrem 

d 
Oświetlenie: światło odbite realizowane za pomocą żarówki 
halogenowej poprzez dwa światłowody elastyczne, stalowe 

 

e 
Pochylenie źródła światła przechodzącego ±7 stopni, 
umożliwiające dokładne pomiary gwintu 

 

f 
Stolik umożliwiający realizację pomiarów w przestrzeni XZ, 
nie mniejszej niż 250 mm na 125 mm 

 

g 
Stolik stalowy za szkłem w przestrzeni pomiarowej, 
umożliwiający pomiary w świetle przechodzącym od spodu 

 

h Szybki przesuw stolika  
i Rozdzielczość liniałów 0,5 µm  

j 
Możliwość mierzenia kąta z wykorzystaniem elektroniki 
odczytowo-pomiarowej 

 

k 
Oprogramowanie pomiarowe sterowane za pomocą ekranu 
dotykowego lub myszki i klawiatury, 

 

l 
W przypadku sterowania dotykowego, możliwość podłączenia 
myszki i klawiatury 

 

m Ekran dotykowy nie mniejszy niż 19”  
n Jednostka sterująca w zestawie  

o 
Oprogramowanie umożliwiające pomiar m.in.: promieni, 
średnic, kątów, punktów, prostych oraz wyznaczanie 
zależności między nimi, 

 

p Szybkie pomiary w osiach poprzez zerowanie wskazań  
q Wyświetlanie w czasie rzeczywistym pomiarów na ekranie  

r 
Możliwość tworzenia układu współrzędnych z 
wykorzystaniem elektroniki pomiarowej 

 

s 
Elektronika umożliwiająca zmianę jednostek pomiarowych z 
mm na cale 

 

t 
Elektronika umożliwiająca odczyt kąta w stopniach lub 
mierze dziesiętnej 

 

u Możliwość przesłania wyników pomiarowych do Excel  
v Możliwość tworzenia SPC  
w Możliwość zastosowania warstw dla wyników i pomiarów  
x Interfejs oprogramowania w języku polskim  

y 
Możliwość tworzenia programów pomiarowych w celu ich 
ponownego odtwarzania 

 

z Sterowanie za pomocą dotyku lub myszki i klawiatury  
aa Możliwość eksportu i importu danych do .dxf  
bb Możliwość eksportu danych do .txt lub .csv  
cc Możliwość tworzenia makr pomiarowych  

dd 
Możliwość tworzenia raportów w postaci graficznej lub 
tabelarycznej 

 

ee Możliwość edycji nazw pół raportu  
ff Możliwość dodawania tolerancji do wymiarów  

gg 
Możliwość wstawienia elementów konstrukcyjnych z innych 
już zmierzonych lub poprzez parametryzację 

 

hh Możliwość tworzenia baz pomiarowych  

ii 
Możliwość kasowania już wprowadzonych punktów lub 
całych geometrii 

 

jj Zamontowanie elektroniki odczytowej na projektorze  

kk 
Okablowanie łączące projektor z urządzeniem odczytowo-
pomiarowym oraz umożliwiające podpięcie drukarki 
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ll Współpraca z sensorem krawędziowym  
mm Sensor krawędziowy zamontowany na ekranie  
nn Obiektyw o powiększeniu 20x  
oo Kalibracja urządzenia za pomocą siatek  
3. Wymagania dodatkowe: 

a 

Projektor pomiarowy dostarczony wraz ze świadectwem 
wzorcowania, wydanym przez polskie lub zagraniczne 
laboratorium, posiadające akredytację oraz wykazać spójność 
pomiarów z właściwymi wzorcami krajowych instytutów 
metrologii i wzorcami państwowymi (znak ILAC-MLA na 
świadectwie) 

 

b Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim  

c 
Dokumentacja techniczna producenta języku polskim 
i angielskim. 

 

d 
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) 
personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie obsługi 
stanowiska, w siedzibie Zamawiającego 

 

e 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas 
reakcji serwisu 48 godzin w siedzibie Kupującego 

 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena brutto ___________ złotych (słownie złotych: _________________________________) 
 

3. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty: 

o nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą o podatku od towarów i usług* 

o będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz 

ich wartość bez kwoty podatku:* 

--------------------------------                          ---------------------------------- 
--------------------------------                          ---------------------------------- 

                        Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                       Wartość 
 
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

5. UDZIELAMY, ___________miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Powyższy okres Wykonawca wskazuje w przedziale 12 - 24 miesięcy. 

6. AKCEPTUJEMY ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji 
zamówienia i jednocześnie OŚWIADCZAMY, że skracamy  ustalony termin o …….. dni.  
 

Wykonawca wskazuje w przedziale 0-10 dni. 
 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, 

Zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
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9. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2018 r. poz. 646) jesteśmy 

mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim/dużym przedsiębiorcą*. 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie dostaw:* 

1) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
 
2) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 

 
12. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od ___ do ___ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i nie mogą być one udostępniane. 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

14. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod 
adresem  internetowym …………………… 

 
15. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 
postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas wcześniej 
na rzecz Zamawiającego. 
 
16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

Nazwa*/imię i nazwisko*: ______________________________________________ 
tel. _____________ fax. ____________ 
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adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem _________________ 

 
17. OFERTĘ wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na ___ stronach. 

 

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
 

19.  OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

…………………………………………. 
                                                                                                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

1) 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).  
* niepotrzebne skreślić 
** 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). 

***wpisać S (gdy oferowane dostawy spełniają parametr) NS (gdy oferowane dostawy nie spełniają 

parametru) 
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Formularz 2.1.4 

 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 

 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
 
 
 
Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i  prototypowni działających w strukturze 
Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój 
infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej  
i szybkiego prototypowania – część 4 Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią 
 
 
MY NIŻEJ PODPISANI 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
__________________________________________________________________________________ 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie części 4 przedmiotu zamówienia obejmującej 

dostawę wyposażenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią 

Centrum tokarskie CNC 
Ilość – 

1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI  
spełnia (S)/nie 
spełnia (NS)*** 

1. 

Fabrycznie nowe centrum, dedykowane do precyzyjnej i 
wysokowydajnej obróbki wszystkich gatunków stali (też tych 
najtwardszych), aluminium, metali kolorowych i tworzyw 
sztucznych. Urządzenie posiada znak CE. 

 

Dane techniczne: 
2. Przesuwy robocze: 
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a Przesuw w osi  X - min.200 mm  
b Przesuw w osi  Y - min.+/-50mm  
c Przesuw w osi  Z - min. 550mm  
d Średnica uchwytu trójszczękowego – min. 250mm  
e Średnica przelotu nad suportem poprzecznym – min. 530mm  
f Średnica przelotu nad łożem – min 530mm  
g Maksymalny przelot wrzeciona – min. 75mm  

h 
Maksymalna średnica toczenia dla głowicy BMT65 – min. 
290mm 

 

3.  Wrzeciono i napędy osi: 
a Zakres obrotów wrzeciona – min. 3400obr/min  
b Moc wrzeciona – min. 22kW  
c Końcówka wrzeciona – A2-6  
4. Posuwy: 
a Szybkość dobiegów w osiach X i Y – min. 12m/min  
b Szybkość dobiegów w osi Z – min. 24m/min  
c Maksymalna siła pociągowa napędów osi X – min. 18kN  
d Maksymalna siła pociągowa napędów osi Y – min. 10kN  
e Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z – min. 22kN   
5. Głowica narzędziowa: 
a Liczba pozycji narzędziowych – min. 12  
b Liczba narzędzi napędzanych – min. 12  
c Moc narzędzi napędzanych - min. 9 kW  
d Obroty narzędzi napędzanych – min. 6000obr/min  
e Typ głowicy – BMT65  
6. Konik hydrauliczny: 
a Przesuw wzdłużny /programowalny/ - min. 530mm  
b Typ stożka – MK4  

c 
Siła docisku pinoli / zakres regulacji / - w zakresie min. 1,5 – 
6,5 kN 

 

d Konik sterowany hydraulicznie  
7. Dokładności: 

a 
Dokładność pozycjonowania obrabiarki – w granicach max 
+/- 0,005mm 

 

b Powtarzalność obrabiarki -  w granicach max +/- 0,003mm  
8. Inne: 
a Ciężar maszyny - 4 000 – 10  000 kg  

b 
Zbiornik chłodziwa / pojemność / - min. 200l napełniony 
chłodziwem półsyntetycznym 

 

c Automatyczna sonda narzędziowa  
d Taśmowy wyrzutnik wiórów  

e 
Gabaryty maszyny (bez wyrzutnika wiórów): szerokość max. 
3.3m, głębokość max. 1.7m 

 

9. Sterowanie i parametry: 
a Sterowanie CNC, 4 osie (w tym oś C),  kompatybilne do Fanuca  
b Pojemność pamięci – min.1 GB  
c Karta sieciowa WiFi  
d Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia  
e Zdalny monitoring stanu pracy maszyny  
f Monitor LCD min. 15” i złącze USB  
g Pokrętka elektroniczna  
h Głowica narzędziowa typ BMT65, 12 pozycyjna  
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i Narzędzia napędzane - oś C  
j Orientacja wrzeciona  
k Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych  

l 
Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi, 
przesuw drzwi automatycznie 

 

m Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej  
n Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza  
o Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo  
p Automatyczny układ centralnego smarowania  
q Oświetlenie przestrzeni roboczej obrabiarki  
r Blokowanie pamięci sterownika  
s Monitorowanie stanu pracy tokarki zdalnie przez Internet  
t Możliwość importu plików video, zdjęć i pdf  

Wyposażenie 
10. Wyposażenie główne: 

a 
Dokumentacja maszyny: 1 egz. wraz ze schematem instalacji 
elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej 

 

b Dokumentacja DTR w języku polskim  
c Deklaracja CE oraz instrukcja w języku polskim  
d Maszyna zalana wszystkimi płynami eksploatacyjnymi  
e Pierwsze napełnienie chłodziwem półsyntetycznym  
f Przygotowanie do podłączenia odciągu mgły  

11. Wyposażenie dodatkowe 

a 
Oprawka napędzana osiowa  na tulejki wymienne ER32 – 
chłodzenie zewnętrzne – 1 szt. 

 

b 
Oprawka napędzana kątowa na tulejki wymienne ER32 – 
chłodzenie zewnętrzne – 1 szt. 

 

c 
Oprawki stałe do  głowicy tokarskiej – chwyt cylindryczny 
fi40mm – 2 szt. 

 

d 
Oprawka stała do  głowicy tokarskiej – chwyt cylindryczny 
fi25mm – 1 szt. 

 

e 
Oprawki stałe do  głowicy tokarskiej – chwyt pod trzonek 
25x25mm – 3 szt. 

 

f 

Zestaw wytaczaków HSS SCLCR- 8-10-12-16mm 4-części z 
chłodzeniem wewnętrznym, wersja A, z chłodzeniem 
centralnym, średnice D8-10-12-16mm , w etui. Do płytek 
CC..0602, wersje prawe – 1 szt. 

 

g 
Płytki do wytaczaków CCMT060204 – stal, płytka węglikowa 
do wytaczaków, łamacz średnio wykańczający, gatunek do 
stali – 10 szt. 

 

h 
Płytki do wytaczaków CCGT060202 – aluminium płytka 
węglikowa do wytaczaków, łamacz wykańczający, płytka z 
pokryciem diamentowym do aluminium – 10 szt. 

 

i 

Wytaczak HSS fi20mm SCLCR09.. wytaczak stalowy z 
chłodzeniem centralnym , wzmocniony 5xD , wersja prawa, 
oksydowany, do płytek CC..09T3… , średnica minimalna 
D22mm – 1 szt. 

 

j 
Płytki do wytaczaka CCMT09T304 -  stal (płytka węglikowa 
do wytaczaków SCLCR09 ; CCMT09T304 , łamacz średnio 
wykańczający, gatunek do stali) – 10 szt. 

 

k 
Obrotowy kieł centrujący MK4 60° - kieł obrotowy 
precyzyjny, 60 stopni , na chwycie MK4 , stożek 20x25 , bicie 
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max 0,005, udźwig 800kg, obr. Do 6300 obr/min – 1 szt. 

l 
Nóż tokarski DCLNR2525 L=150 (trzonek noża 2525 do 
toczenia, planowania typ mocowania D-clamp , , geometria L, 
na płytki CN…1204..) – 1 szt. 

 

m 
Płytki do noża CNMG120408 – stal (płytki do toczenia, 
planowania do noża tokarskiego , typ CNMG120408 , łamacz 
średnio-zgrubny, pokrycie do stali) – 10 szt. 

 

n 
Płytki do aluminium CNMG120404 (płytki do toczenia, 
planowania do noża tokarskiego , typ CNMG120404 , 
polerowana do aluminium) – 10 szt. 

 

o 
Nóż tokarski zew. SVJBR2525 L=150 (trzonek noża 
tokarskiego 2525 do toczenia wykańczającego , typ  
mocowania S, geometria J,  na płytki VB..1604..) – 1 szt. 

 

p 
Płytki do noża VBMT160404 (Stal) (płytki do toczenia 
wykańczającego typ VBMT160404 , łamacz średnio 
wykańczający do stali, pokrycie do stali) – 10 szt. 

 

q 

Płytki VBMT160404 (stal nierdzewna) (płytki do toczenia 
wykańczającego typ VBMT160404 , łamacz średnio 
wykańczający do stali, pokrycie do stali nierdzewnych) – 10 
szt. 

 

r 

Oprawka stała do głowicy BMT65 ,do mocowania listwy 
przecinakowej H=32mm (uchwyt do mocowania listew do 
przecinania, system mocowania BMT65 kompatybilny z 
głowicami narzędziowymi jak w oferoiwanej maszynie, 
wielkość listew 32mm , chłodzenie zewnętrzne) – 1 szt. 

 

s 
Listwa do przecinania H=32 o szerokości płytki 3mm średnica 
cięcia=100mm (listwa do przecinania  wysokość 32mm, 
szerokość , 3mm, Dmax 100mm) – 1 szt. 

 

t 
Płytki do przecinania 3mm – stal (płytki do przecinania do 
stali  do listew jak wyżej, szerokość 3mm, pokrycie do stali) – 
10 szt. 

 

u 
Płytka do przecinania 3mm – stal nierdzewna (płytki do 
przecinania do stali  do listew jak wyżej, szerokość 3mm, 
pokrycie do stali nierdzewnych) – 10 szt. 

 

v 
Płytki do przecinania 3mm – aluminium (płytki do 
przecinania do stali  do listew jak wyżej, szerokość 3,1mm, 
polerowane do Aluminium) – 10 szt. 

 

w 
Uchwyt do tulei zaciskowych ER32, 2-20mm L= 80mm z 
chwytem walcowym fi=40mm – 1 szt. 

 

x 
Nóż na płytki do wykonywania gwintów zew. SER 2525 
płytki=16 – 1 szt. 

 

y 

Zestaw płytek „16”  do gwintów zewnętrznych – stal, stal 
nierdzewna (Zestaw płytek do gwintopwnia zewnętrznego 
gwintów metrycznych ISO 60 stopni ,  pokrycie do stali, 2x 
p1,0 , 2xp1,25 , 2xp1,5 , 2xp1,75 , 2xp2,0) – 1 szt. 

 

z 
Zestaw szczęk górnych twardych 101x39x54 skok 
1,5mmx60  (Kpl. Szczęk górnych twardych 101x39x54 
1,5mmx60  do HS10/B-210 HC10 ) – 1 szt. 

 

aa 
Komplet szczęk miękkich 110x40x40 skok 1,5x60 (Komplet 
szczęk miękkich110x40x40 do HS10/B-210 HC10) – 2 szt. 

 

bb 
Nóż do przecinania/rowkowania trzonek 25x25 
zintegrowany średnica cięcia/rowk. Do 34mm (trzonek noża  
do przecinania , 2525mm , wersja prawa, szerokość 3mm  , 
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wysięg do 20mm , do płytek typu GDM30, GDG30) – 1 szt. 

cc 

Płytki uniwersalne do przecinania I rowkowania szer.3mm – 
stal nierdzewna (płytki węglikowe do rowkowania GDM30, 
przecinania o szerokości 3mm, łamacz ogólny, gatunek do 
stali nierdzewnych) – 10 szt. 

 

dd 
Płytki uniwersalne do przecinania I rowkowania szer.3mm – 
stal (płytki węglikowe do rowkowania GDM30, przecinania o 
szerokości 3mm, łamacz ogólny, gatunek do stali) – 10 szt. 

 

ee 

Płytki uniwersalne do przecinania I rowkowania szer.3mm – 
aluminium (płytki węglikowe do rowkowania GDG30, 
przecinania o szerokości 3mm, łamacz do aluminium, do 
aluminium) – 10 szt. 

 

ff 

Suwmiarka elektroniczna: 0-200mm IP67 
ORIGIN (zerowanie ABS) , auto wyłączanie (po 20 min. 
bezczynności), sygnalizacja niskiego napięcia cyfrowy, skala 
metryczna, głębokościomierz  płaski, rozdzielczość 0,01mm, 
czas życia baterii około 5 lat, dokładność: ≤ 200 mm : ±0,02 
mm > 200 mm : ±0,03 mm – 1 szt. 

 

gg Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d8 L=80 – 1 szt.  
hh Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d10 L=80 – 1 szt.  
ii Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d12 L=80 – 1 szt.  
jj Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d16 L=80 – 1 szt.  

kk Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d20 L=80 – 1 szt.  

ll 

Mikrometr 0-25mm 0.01 
Dokładność ±2 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, 
powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego docierane, 
wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 mm z 
blokadą – 1 szt. 

 

mm 

Mikrometr 25-50mm 0.01 
Dokładność ±2 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, 
powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego docierane, 
wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 mm z 
blokadą – 1 szt. 

 

nn 

Mikrometr 50-75mm 0.01 
Dokładność ±2 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, 
powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego docierane, 
wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 mm z 
blokadą – 1 szt. 

 

oo 

Mikrometr 75-100mm 0.01 
Dokładność ±3 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, 
powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego docierane, 
wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 mm z 
blokadą – 1 szt. 

 

pp Pupitaster 0.8/0.01mm – 1 szt.  

12.  

Oprogramowanie CAM w najnowszej dostępnej wersji (wraz z 
postprocesorem) obsługujące tokarkę z osią Y,  
współpracujące z oprogramowaniem użytkownika  
Parametry minimalne: 
- możliwość programowania toczenia z osią C i Y;  
- możliwość odczytu danych z następujących formatów: STEP, 
STL, IPT, IGES, ESP, SLDPRT; 
- możliwość eksportu i importu bazy narzędzi z plików ETL; 
- postprocesor do oferowanej maszyny 
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13. Wymagania dodatkowe: 

a 
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) 
personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie obsługi 
maszyny, w siedzibie Zamawiającego 

 

b 
Dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie programowania w siedzibie 
Zamawiającego 

 

c 
Czterodniowe szkolenie (32h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie oprogramowania CAM w siedzibie 
Zamawiającego 

 

d 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas 
reakcji serwisu 24 godzin  

 

Sprężarka śrubowa zestaw 
Ilość – 

1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI  
spełnia (S)/nie 
spełnia (NS)*** 

1. 
Fabrycznie nowy, wyposażony m.in. w osuszacz chłodniczy, 
filtr wstępny i filtr dokładny oraz zbiornik 500 l 
Urządzenie musi posiadać znak CE 

 

2. Dane techniczne zestawu 

a 
Sprężarka śrubowa z osuszaczem chłodniczym: 
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,8/1,0/1,3/ 
1,5 

 

b Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 0,8 MPa ] 50  
c Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 1,0 MPa ] 40  
d Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 1,3 MPa ] 33  
e Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 1,5 MPa ] 20  

f 
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 
max.1920x660x1520 

 

g Przyłącze sprężonego powietrza - G ¾  
h Masa max [kg] 400 (0,8-1,0 MPa) / 445 (1,3-1,5 MPa)  
i Pojemność zbiornika [l] min.500  
j Temperatura otoczenia [°C] +5 ÷ +40  
k Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] 1200  

l 
Temperatura sprężonego powietrza [°C] około 10 powyżej 
temperatury otoczenia 

 

m Poziom dźwięku max. [db(A)] 72  
n Sposób przenoszenia napędu  - przekładnia pasowa  
o Znamionowa moc silnika [kW] 5-6  
p Napięcie zasilania [V] 400  
q Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] 5x2,5  
r Zabezpieczenie min. [A] 20  
s Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] +3  
t Klasa czystości spręż. powietrza wg.ISO 8573.1 – 2.4.2  

Wyposażenie 
3. Wyposażenie podstawowe 
a Sterownik mikroprocesorowy  
b Przyłącze sprężonego powietrza 3/4''  
4. Wyposażenie dodatkowe 

a 
Dokumentacja: 1 egz. wraz ze schematem instalacji 
elektrycznej, pneumatycznej 
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b Dokumentacja DTR w języku polskim  
c Deklaracja CE oraz instrukcja w języku polskim  
d Dokumentacja niezbędna dla rejestracji urządzenia w UDT  

5.  
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas 
reakcji serwisu 24 godzin 

 

6. 
W przypadku naprawy sprężarki w terminie dłuższym niż 5 
dni roboczych Wykonawca udostępni na okres naprawy 
sprężarkę zastępczą 

 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena brutto ___________ złotych (słownie złotych: _________________________________), w tym za: 
 

1) Dostawę i montaż sprężarki śrubowej (zestaw) __________________ złotych brutto (słownie 
złotych: ____________________________________________________); 

2) Dostawę i montaż centrum tokarskiego CNC _____________________ złotych brutto (słownie 
złotych: ____________________________________________________). 
 

3. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty: 

o nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą o podatku od towarów i usług* 

o będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz 

ich wartość bez kwoty podatku:* 

--------------------------------                          ---------------------------------- 
--------------------------------                          ---------------------------------- 

                        Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                       Wartość 
 
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

5. UDZIELAMY: 

 
1)  ___________miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie centrum tokarsiego 

CNC.                     

 Powyższy okres Wykonawca wskazuje w przedziale 12 - 24 miesięcy. 

2) 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie sprężarki śrubowej 
(zestaw).                    

 

6. AKCEPTUJEMY ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji 
zamówienia i jednocześnie OŚWIADCZAMY, że skracamy ustalony termin wykonania 
zamówienia w zakresie centrum tokarskiego CNC o …….. dni.  
 
Wykonawca wskazuje w przedziale 0-20 dni. 

 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
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8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, 

Zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

9. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2018 r. poz. 646) jesteśmy 

mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim/dużym przedsiębiorcą*. 

 
 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie dostaw:* 

1) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
2) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 
 

12. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od ___ do ___ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i nie mogą być one udostępniane. 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

14. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod 
adresem  internetowym …………………… 
 

15. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 
postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas wcześniej 
na rzecz Zamawiającego. 
 
16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

Nazwa*/imię i nazwisko*: ______________________________________________ 
tel. _____________ fax. ____________ 
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adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem _________________ 
 
17. OFERTĘ wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na ___ stronach. 

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

 
19. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

…………………………………………. 
                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
______________________________ 

1) 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).  
* niepotrzebne skreślić 
** 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). 

***wpisać S (gdy oferowane dostawy spełniają parametr) NS (gdy oferowane dostawy nie spełniają 

parametru) 
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Formularz 2.1.5 

 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 

 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
 
Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i  prototypowni działających w strukturze 
Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój 
infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej  
i szybkiego prototypowania – część 5 Pionowe centrum obróbcze CNC 
 
 
MY NIŻEJ PODPISANI 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
__________________________________________________________________________________ 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie części 5 przedmiotu zamówienia obejmującej 

dostawę wyposażenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pionowe centrum obróbcze CNC 
Ilość – 

1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 
spełnia (S)/nie 
spełnia (NS)*** 

1. 

Fabrycznie nowe pionowe centrum  obróbcze CNC 
dedykowane do obróbki detali o gabarytach 1600x800mm, 
wszystkich gatunków stali (też tych najtwardszych), 
aluminium, metali kolorowych i tworzyw sztucznych. 
Urządzenie musi posiadać znak CE 

 

Dane techniczne: 
2. Przesuwy robocze: 
a Przesuw w osi  X - min.1600 mm  
b Przesuw w osi  Y - min.800 mm  
c Przesuw w osi  Z - min.750 mm  
d Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem -    
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w zakresie od max.110mm do  min. 850mm 
3. Stół roboczy: 
a Powierzchnia stołu – min. 1600x700mm  
b Maksymalne obciążenie stołu – min. 900kg  
c Wykonanie stołu – rowki T-owe  
4.  Wrzeciono i napędy osi: 
a Stożek mocujący - ISO 40  
b Maksymalne obroty - min. 12 000obr/min  
c Maksymalny moment obrotowy - min. 120Nm  
d Maksymalna moc wrzeciona - min. 22,4 kW  
e Maksymalna siła pociągowa osi XYZ  - min. 15kN  
5. Posuwy robocze i szybkość dobiegów: 
a Szybkość dobiegów w osiach X , Y , Z - min. 30,5m/min  
b Posuwy robocze X, Y, Z - min. 20m/min    
6. Magazyn narzędziowy: 
a Pojemność narzędzi w magazynie - min 30  

b 
Maksymalna średnica narzędzia (wszystkie narzędzia)  - min. 
60mm 

 

c 
Maksymalna średnica narzędzia (boczne pozycje wolne) – 
min. 125mm 

 

d Maksymalny ciężar narzędzia – min. 5kg  
e Czas wymiany narzędzia (narzędzie-narzędzie) - max. 3s  
f Czas wymiany narzędzia (wiór-wiór) -  max. 4s  
g Maksymalna długość narzędzia – min 400mm  
7. Dokładności:  

a 
Dokładność pozycjonowania maszyny – w zakresie max. +/-
0,008mm (wymagane liniały w osiach) 

 

b 
Powtarzalność pozycjonowania maszyny – w zakresie max. 
+/-0,005mm (wymagane liniały w osiach) 

 

8. Inne:  
a Ciężar maszyny – w zakresie 9 000 – 11  000kg  

b 
Gabaryty maszyny (bez wyrzutnika wiórów): szerokość max. 
4.1m, głębokość max. 2.8m, wysokość 3.4m 

 

9. Sterowanie i parametry: 
a System sterowania: CNC, 3 osie, kompatybilne do Fanuca   
b Menu – interfejs użytkownika – język polski  
c Pojemność pamięci - min. 1GB  
d Karta sieciowa WiFi  
e Monitor kolorowy LCD min 15” i złącze USB  
f Możliwość importu plików video, zdjęć i pdf  

Wyposażenie 
10. Wyposażenie główne: 

a Układ chłodzenia wrzeciona  
b Napęd wrzeciona bezpośredni (typ in-line)  
c Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych  

d 
Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i 
bocznymi oknami uchylnymi 

 

e Magazyn boczny – min. 30-o pozycyjny  
f Blokowanie pamięci sterownika  
g Układ przedmuchu stożka wrzeciona  
h Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej  
i Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza  
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j 
Pokrętka elektroniczna (pilot zdalny) na kablu z 
wyświetlaczem LCD 

 

k Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia  
l Śrubowy wyrzutnik wiórów  

m Programowalne położenie kątowe dyszy chłodziwa  
n Automatyczny układ centralnego smarowania  

o 
Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo 
(pojemność: min. 350 l) napełniony chłodziwem 
półsyntetycznym 

 

p Oświetlenie przestrzeni roboczej  

q 
Zestaw sond  bez kablowy do pomiaru narzędzi na promieniu 
i długości oraz do pomiaru i ustawiania detali z 
oprogramowaniem 

 

r 
Układ filtrowania chłodziwa min. 25µm niezbędny przy 
obróbce żeliwa, aluminium 

 

s 
Chłodzenie przez wrzeciono z opcją chłodzenia powietrzem - 
min. 21bar 

 

t Opcja makro, orientacja wrzeciona i skalowania układu  
u Monitorowanie stanu pracy obrabiarki zdalne przez Internet  
v Graficzne wsparcie programowania  

w 
Dokumentacja maszyny: 1 egz. wraz ze schematem instalacji 
elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej 

 

x Dokumentacja DTR oraz instrukcja w języku polskim  
y Deklaracja CE w języku polskim  
z Maszyna zalana wszystkimi płynami eksploatacyjnymi  

aa Pierwsze napełnienie chłodziwem półsyntetycznym  
bb Opcja rozbudowy obrabiarki do 4 i 5 osi  
cc Przygotowanie do podłączenia odciągu mgły  

11. Wyposażenie dodatkowe 

a 

Wiertło składane fi20mm 3xD chwyt=25 na płytki do stali, 
stali nierdzewnej, aluminium - wiertło (trzonek) składane 2 
płytkowe, średnica D20mm, długość robocza min.60mm , 
chwyt Whistle notch D25mm na płytki typu, korpus 
oksydowany – 1 szt. 

 

b 

Wiertło składane fi20mm 5xD chwyt=25 na płytki do  stali, 
stali nierdzewnej, aluminium, wiertło (trzonek) składane 2 
płytkowe, średnica D20mm, długość robocza min.100mm , 
chwyt Whistle notch D25mm, korpus oksydowany – 1 szt. 

 

c 
Płytki do wiertła składanego fi20mm (stal) płytki węglikowe 
do powyższych wierteł, łamacz podstawowy, pokrycie do stali 
i stali stopowych – 10 szt. 

 

d 

Płytki do wiertła składanego fi20mm (stal nierdzewna) płytki 
węglikowe do powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów 
skrawania w stali nierdzewnej, pokrycie do stali 
nierdzewnych – 10 szt. 

 

e 

Płytki do wiertła składanego fi20mm (aluminium) płytki 
węglikowe do powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów 
skrawania w aluminium, płytki polerowane do aluminium – 
10 szt. 

 

f 

Wiertło składane fi30mm 3xD chwyt=32 na płytki do stali, 
stali nierdzewnej, aluminium. wiertło (trzonek) składane 2 
płytkowe, średnica D30mm, długość robocza min 90mm , 
chwyt Whistle notch D32mm, korpus oksydowany – 1 szt. 
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g 

Wiertło składane fi30mm 5xD chwyt=32 na płytki do stali, 
stali nierdzewnej, aluminium. Wiertło (trzonek) składane 2 
płytkowe, średnica D30mm, długość robocza min 150mm , 
chwyt Whistle notch, korpus oksydowany – 1 szt. 

 

h 
Płytki do wiertła składanego fi30mm (stal) płytki węglikowe 
do powyższych wierteł, łamacz podstawowy, pokrycie do stali 
i stali stopowych – 10 szt. 

 

i 

Płytki do wiertła składanego fi30mm (stal nierdzewna) płytki 
węglikowe do powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów 
skrawania w stali nierdzewnej, pokrycie do stali 
nierdzewnych – 10 szt. 

 

j 

Płytki do wiertła składanego fi30mm (aluminium) płytki 
węglikowe do powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów 
skrawania w aluminium, płytki polerowane do aluminium – 
10 szt. 

 

k Wiertło VHM 3xD DIN6539 3,3mm TiAlN – 1 szt.  
l Wiertło DIN 6539 VHM 3xD TiAlN 4,2mm – 1 szt.  

m Wiertła DIN 6539 VHM 3XD TiAlN 5,0mm – 1 szt.  
n Wiertło VHM 3xD 6,8mm TiN – 1 szt.  
o Wiertło VHM 3xD 8,5mm TiAIN – 1 szt.  
p Wiertło fi 10,2 VHM TiAIN 3XD  – 1 szt.  
q Wiertło fi 12  VHM TiAIN 3XD  – 1 szt.  
r Wiertło D=14mm VHM TiN 3XD – 1 szt.  
s Tulejka zaciskowa ER32 470E fi4 – 1 szt.  
t Tulejka zaciskowa ER32 470E fi6 – 1 szt.  
u Tulejka zaciskowa ER32 470E fi8 – 1 szt.  
v Tulejka zaciskowa ER32 470E fi10 – 1 szt.  
w Tulejka zaciskowa ER32 470E fi16 – 1 szt.  
x Tulejka zaciskowa ER25 - fi 6– 1 szt.  
y Tulejka zaciskowa ER25-fi4 – 1 szt.  
z Komplet tulejek ER40 23szt. (3-26mm) – 1 szt.  

aa 
Oprawka do głowic nasadzanych SK 40 trzpień 16, A-35  – 1 
szt. 

 

bb 
Oprawka do głowic nasadzanych SK 40 trzpień 22, A-35 – 1 
szt. 

 

cc Oprawka Weldon SK 40 fi-06   A-50 – 1 szt.  
dd Oprawka Weldon SK 40 fi-08   A-50 – 1 szt.  
ee Oprawka Weldon SK 40 fi-10   A-50 – 1 szt.  
ff Oprawka Weldon SK 40 fi-12   A-50 – 1 szt.  
gg Oprawka na tulejki zaciskowe SK 40  A=70 ER32 – 5 szt.  
hh Oprawka na tulejki zaciskowe SK40  A=100 ER32 – 5 szt.  
ii Zestaw tulejek 470EA | ER32 | 15 szt. - uszczelnione – 1 szt.  

jj 

Głowica do planowania fi40mm 45 stopni na płytki 
ośmioostrzowe Z=3 (głowica do planowania o obniżonych 
oporach skrawania , na płytki ośmioostrzowe,  jednostronne, 
srednica 40mm, nasadzana na trzpieniu d16mm, ilość ostrzy 
3. oksydowana. Na płytki typu OF..0504)– 1 szt. 

 

kk 
Płytki do głowicy fi40 ośmioostrzowe (stal nierdzewna) 
(płytki do powyżeszj głowicy , typ OFMT050405 do stali 
nierdzewnych) – 10 szt. 

 

ll 
Frez trzpieniowy fi22 90stopni L=110mm chwyt20 z=3/4 
długość płytki min.11mm (frez trzpieniowy D22mm, na 
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chwycie walcowym D20mm , długość 110mm , na płytki typu 
BD..11.. , oksydowany) – 1 szt. 

mm 
Płytki do freza fi22 (aluminium) (płytki typu BDGT11T304 
polerowane do aluminium)– 10 szt. 

 

nn 
Frez na płytki wymienne fi16 90st. chwyt=16  (frez 
trzpieniowy D16mm, na chwycie walcowym D16mm , długość 
100mm , na płytki typu BD..11.. , oksydowany) – 2 szt. 

 

oo 
Płytka do freza fi16 (stal) (płytki typu BDMT11T308 , łamacz 
do stali , pokrycie do stali)  – 10 szt. 

 

pp 

Imadło maszynowe precyzyjne szer./wys./rozstaw 
150/50/200 długość=420mm   
twardość elementów min 60HRC, tolerancja wykonania +/-
0,02mm, system pull down , możliwość rozbudowania w 
imadło hydrauliczne, możliwość dokupienia szczęk płaskich , 
pryzmatycznych, ze stopniem, 5 lat gwarancji, 2- śruby 
blokujące szczękę ruchomą przed przesunięciem, w zestawie  
blokada detalu, klucze obsługowe, łapy - 4szt, kości ustawcze 
16mm – 1 szt. 

 

qq 
Nakrętka teowa do rowków (mocowania imadła) T DIN508 
16 mm x M 12 – 4 szt. 

 

rr Śruby dwustronne DIN6379 M12 x 63mm – 4 szt.  
ss Nakrętka z kołnierzem 1,5xD M12 – 4 szt.   

tt 
Zestaw podkładek równoległych 14 par 150 x 8 x14 stal 
62HRC – 1 szt. 

 

uu 
Czujnik krawędziowy 3D z chwytem Weldon D=20mm  
0.01mm – 1 szt.  

 

vv Końcówka do czujnika 3D krótka 25mm  d=4mm – 3 szt.  

ww 
Trzpień zaciągowy (grzybek) SK40 z otworem na chłodzenie – 
20 szt. 

 

xx 

Uniwersalny zestaw do mocowania M16xT16 (łapy, 
piramidki, szpilki, nakrętki itp.) mat. hartowany . Klasa 8 lub 
10 (Skrzynka z asortymentem elementów do mocowania 
M16xT16 , 49szt, łapy, piramidy podporowe, śruby , smar, w 
drewnianym etui.) – 1 szt.  

 

yy Pupitaster 0.8/0.01mm - 1 szt.  
zz Uchwyt dwuprzegubowy do mocowania pupitastera – 1 szt.  

12. Wymagania dodatkowe 

a 
Sterowanie obrabiarki współpracujące z oprogramowaniem 
CAM użytkownika (Esprit EdgeCAM) 

 

b 
Wykonawca dostarczy postprocesor do oprogramowania 
EdgeCAM posiadanego przez użytkownika 

 

c 
Wykonawca dostarczy postprocesor i aktualizację do 
najnowszej wersji do oprogramowania Esprit posiadanego 
przez użytkownika 

 

d 
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) 
personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie obsługi 
maszyny, w siedzibie Zamawiającego 

 

e 
Dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie programowania w siedzibie 
Zamawiającego 

 

f 
Czterodniowe szkolenie (32h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie oprogramowania CAM w siedzibie 
Zamawiającego 
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g 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas 
reakcji serwisu 24 godzin  

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena brutto ___________ złotych (słownie złotych: _________________________________) 
 

3. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty: 

o nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą o podatku od towarów i usług* 

o będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz 

ich wartość bez kwoty podatku:* 

--------------------------------                          ---------------------------------- 
--------------------------------                          ---------------------------------- 

                        Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                                       Wartość 
 
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

5. UDZIELAMY, ___________miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Powyższy okres  

 

Wykonawca wskazuje w przedziale 12 - 24 miesięcy. 
 

6. AKCEPTUJEMY ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji 
zamówienia i jednocześnie OŚWIADCZAMY, że skracamy  ustalony termin o …….. dni.  
 
Wykonawca wskazuje w przedziale 0-20 dni. 
 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, 

Zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2018 r. poz. 646) jesteśmy 

mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim/dużym przedsiębiorcą*. 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie dostaw:* 

1) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
2) Zakres dostaw _______________________________ Wartość/procentowy udział ______________ 

Firma podwykonawcy _____________________________________________________________ 
11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 
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12. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od ___ do ___ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i nie mogą być one udostępniane. 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

14. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod 
adresem  internetowym …………………… 

15. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

      znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 
postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas 
wcześniej na rzecz Zamawiającego. 

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

Nazwa*/imię i nazwisko*: ______________________________________________ 
tel. _____________ fax. ____________ 
adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem _________________ 
17. OFERTĘ wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na ___ stronach. 

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

19. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

…………………………………………. 
                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
______________________________ 

1) 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).  
* niepotrzebne skreślić 
** 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 
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RODOtreści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

***wpisać S (gdy oferowane dostawy spełniają parametr) NS (gdy oferowane dostawy nie spełniają 

parametru) 

 

Rozdział 3 
 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 
 
Formularz 3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany 

wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest 
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia 
niniejszej SIWZ (zarówno w formacie xml – do zaimportowania w serwisie 
eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo) – część 1, 2, 3,4,5; 

Formularz 3.2.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – część 
1; 

Formularz 3.2.2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – część 
2; 

Formularz 3.2.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – część 
3; 

Formularz 3.2.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – część 
4; 

Formularz 3.2.5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – część 
5; 

Formularz 3.3.1 Oświadczenie – część 1; 
Formularz 3.3.2 Oświadczenie – część 2; 
Formularz 3.3.3 Oświadczenie – część 3; 
Formularz 3.3.4 Oświadczenie – część 4; 
Formularz 3.3.5 Oświadczenie – część 5; 
Formularz 3.4.1 Wykaz dostaw – część 3; 
Formularz 3.4.2 Wykaz dostaw – część 4; 
Formularz 3.4.3 Wykaz dostaw – część 5; 
Formularz 3.5.1 Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – 
część 3; 

Formularz 3.5.2 Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – 
część 4; 

Formularz 3.5.3 Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – 
część 5. 
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Formularz 3.1. 

 

Instrukcja wypełniania JEDZ:  

1) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej formularz JEDZ, jako elektroniczny 
załącznik do SIWZ w pliku w formacie XML (espd-request).  

2) Wykonawca wypełnia JEDZ za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez Komisję 
Europejską „ESPD” na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl.  

3) Wykonawca na stronie internetowej wskazanej w pkt 2) wybiera język polski i kolejno:  

a) kim jesteś? -  zaznacza opcję „jestem Wykonawcą” 

b) co chcesz zrobić? - zaznacza opcję „ zaimportować ESPD”   

c) załaduj dokument – należy wybrać (zaimportować) „plik JEDZ jako elektroniczny załącznik do 
SIWZ w formacie XML” udostępniony przez  Zamawiającego  

Uwaga! Plik pobrany ze strony Zamawiającego należy wcześniej zapisać na swoim dysku.  

4) Kolejno dokument JEDZ po uzupełnieniu należy wyeksportować opcja „eksportuj” i zapisać na 
swoim dysku – by nie został utracony. Taki dokument może być przez Wykonawcę wielokrotnie 
edytowany (sposób edycji jest taki sam jak opisany w pkt 3) 

5) Dokument JEDZ należy wydrukować za pomocą opcji „drukuj” podpisać  i dołączyć do oferty.   

Plik udostępniony przez Zamawiającego można otworzyć tylko za pomocą ESPD, otwieranie go 
zaraz po zapisaniu spowoduje brak możliwości jego odczytu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl.%20
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Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

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 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
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  

Nazwa:  [   ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: [   ] 

                                                 
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. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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Numer referencyjny nadany sprawie przez 
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: 

1. 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 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                 
5 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. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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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. 

 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego 
systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

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

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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zaświadczenia bezpośrednio za pomocą 
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym 
państwie członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

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

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

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 istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

                                                 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 
Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniżej w części IV 
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 
określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

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 podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę 
podać 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; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami 
skazującymi za przestępstwo na podstawie 
przepisów krajowych stanowiących 
wdrożenie podstaw określonych w art. 57 
ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

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 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

                                                 
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. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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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: 

 
 
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 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 
(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki23: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich 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? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
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: 

 Czy ta decyzja jest 
ostateczna i wiążąca? 

 Proszę podać datę 
wyroku lub decyzji. 

– Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

 [] Tak [] Nie 

 [……] 
 

 [……] 
 
 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

 [] Tak [] 
Nie 

 [……] 
 

 [……] 
 

                                                 
21 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.  
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 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) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [……] 

 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

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 ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie 
prawa środowiska, prawa socjalnego i 
prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

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 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 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. 
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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: [……] 

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 
 
 
[…] 

                                                 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 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. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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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 
 
 
 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki: [……] 

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 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy 
wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym określone w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
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Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia 
jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

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

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 
 
 
[……] 

 
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 kwalifikacji 

Odpowiedź 

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: 

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

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: 

 
[] 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): 
[……][……][……] 

                                                 
31 

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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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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. 

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

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

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

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony 

[……] […] waluta 
 

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

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

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: 

 
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 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 

[……] 
 
 
[……] 

                                                 
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. 
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. 
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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? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

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: 

 
 
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: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

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

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(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. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

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

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 

[] Tak [] Nie 
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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: 

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

 
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. 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 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.  



75 

 

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 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 podpis(-y): [……] 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularz 3.2.1 
 

                                                                                                                                                         
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Grupa kapitałowa 

 
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (NI) 
___________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz 
___________________________________________________________________________ 

    (pełna nazwa wykonawcy) 
___________________________________________________________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa wyposażenia do 
laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów 
Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R 
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 1 System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do 
długościomierza Labconcept nano firmy Trimos 
 
1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej,                     

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie 

załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

 potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w przedmiotowym postępowaniu 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
____________________________ 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 
Formularz 3.2.2 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Grupa kapitałowa 

 
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (NI) 
___________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz 
___________________________________________________________________________ 

    (pełna nazwa wykonawcy) 
___________________________________________________________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa wyposażenia do 
laboratorium  wzorcującego  i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów 
Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R 
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 2 Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych 
do 1500 Nm 
 
1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej,              

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej,                     

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie 

załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

 potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w przedmiotowym postępowaniu 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
____________________________ 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 
Formularz 3.2.3 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Grupa kapitałowa 

 
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (NI) 
___________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz 
___________________________________________________________________________ 

    (pełna nazwa wykonawcy) 
___________________________________________________________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa wyposażenia do 
laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów 
Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R 
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 3 Projektor pomiarowy 
 
1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej,              

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej,                     

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie 

załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

 potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w przedmiotowym postępowaniu 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
____________________________ 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 
 

Formularz 3.2.4 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Grupa kapitałowa 

 
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (NI) 
___________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz 
___________________________________________________________________________ 

    (pełna nazwa wykonawcy) 
___________________________________________________________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa wyposażenia do 
laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów 
Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R 
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 4 Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią 
 
1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej,              

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej,                     

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie 

załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

 potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w przedmiotowym postępowaniu 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
____________________________ 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 
 

 

Formularz 3.2.5 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Grupa kapitałowa 

 
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (NI) 
___________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz 
___________________________________________________________________________ 

    (pełna nazwa wykonawcy) 
___________________________________________________________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa wyposażenia do 
laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów 
Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R 
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 5 Pionowe centrum obróbcze CNC 
 
 
1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej,              

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej,                     

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie 

załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

 potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w przedmiotowym postępowaniu 

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
____________________________ 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 
 

Formularz 3.3.1 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Oświadczenie 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium 
wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych 
Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji 
Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 1 System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do 
długościomierza Labconcept nano firmy Trimos prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego w imieniu podmiotu:  
 

___________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby wykonawcy) 

Oświadczam, że:  

a) wobec ww. podmiotu orzeczono/ nie orzeczono * tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

b) wobec ww. podmiotu został/nie został ⃰ wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

c) ww. podmiot zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 

 z 2019 r. poz. 1170),   

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
____________________________

 

* niepotrzebne skreślć 

 

 
Formularz 3.3.2 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Oświadczenie 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium 
wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych 
Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji 
Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 2 Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych 
do 1500Nm prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu podmiotu:  
 

___________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby wykonawcy) 

Oświadczam, że:  

a) wobec ww. podmiotu orzeczono/ nie orzeczono * tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

b) wobec ww. podmiotu został/nie został ⃰ wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

c) ww. podmiot zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1170). 

 

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
____________________________

 

* niepotrzebne skreślć 
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Formularz 3.3.3 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Oświadczenie 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium 
wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych 
Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji 
Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 3 Projektor pomiarowy prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego w imieniu podmiotu:  
 

___________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby wykonawcy) 

Oświadczam, że:  

a) wobec ww. podmiotu orzeczono/ nie orzeczono * tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

b) wobec ww. podmiotu został/nie został ⃰ wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

c) ww. podmiot zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1170). 

 

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
____________________________

 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.3.4 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Oświadczenie 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium 
wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych 
Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji 
Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 4 Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego w imieniu podmiotu:  
 

___________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

Oświadczam, że:  

a) wobec ww. podmiotu orzeczono/ nie orzeczono * tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

b) wobec ww. podmiotu został/nie został ⃰ wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

c) ww. podmiot zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1170). 

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
____________________________

 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.3.5 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Oświadczenie 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium 
wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych 
Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji 
Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego 
prototypowania – część 5 Pionowe centrum obróbcze CNC prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  
w imieniu podmiotu:  
 

___________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

Oświadczam, że:  

a) wobec ww. podmiotu orzeczono/ nie orzeczono * tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

b) wobec ww. podmiotu został/nie został ⃰ wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

c) ww. podmiot zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1170). 

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

____________________________
 

* niepotrzebne skreślić 

 
Formularz 3.4.1 
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(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Wykaz dostaw 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego  
i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 
3 Projektor pomiarowy przedkładamy wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie 
w zakresie niezbędnym do oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego minimalnego 
warunku posiadania zdolności technicznej: 
 

Poz. 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 
wykazującego 
spełnianie 
warunku 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 

Zlecającego 

Wartość 
dostaw 

wykonanych 
przez 

Wykonawcę 
(podmiot)  

[PLN brutto] 

Charakterystyka 
zamówienia / 

Informacje 
potwierdzające 

spełnianie 
warunku 

opisanego w pkt 
7.2 IDW 

Czas realizacji 

początek 
dzień/ 
miesiąc/ 

rok 

koniec 
dzień/ 
miesiąc/ 

rok 

1. 

      

2. 

      

 
Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli dostaw. 
 
 
UWAGA: 
W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach technicznych 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 
8.10.6 IDW. 
 
 
 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 3.4.2 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Wykaz dostaw 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego  
i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 
4 Centrum tokatskie CNC ze sprężarkownią przedkładamy wykaz dostaw wykonanych  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do oceny spełniania opisanego przez 
Zamawiającego minimalnego warunku posiadania zdolności technicznej: 
 

Poz. 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 
wykazującego 
spełnianie 
warunku 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 

Zlecającego 

Wartość 
dostaw 

wykonanych 
przez 

Wykonawcę 
(podmiot)  

[PLN brutto] 

Charakterystyka 
zamówienia / 

Informacje 
potwierdzające 

spełnianie 
warunku 

opisanego w pkt 
7.2 IDW 

Czas realizacji 

początek 
dzień/ 
miesiąc/ 

rok 

koniec 
dzień/ 
miesiąc/ 

rok 

1. 

      

2. 

      

 
Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli dostaw. 
 
 
UWAGA: 
W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach technicznych 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 
8.10.6 IDW. 
 
 
 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 3.4.3 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Wykaz dostaw 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego  
i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 
5 Pionowe centrum obróbcze CNC przedkładamy wykaz dostaw wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – 
w tym okresie w zakresie niezbędnym do oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego 
minimalnego warunku posiadania zdolności technicznej: 
 

Poz. 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 
wykazującego 
spełnianie 
warunku 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 

Zlecającego 

Wartość 
dostaw 

wykonanych 
przez 

Wykonawcę 
(podmiot)  

[PLN brutto] 

Charakterystyka 
zamówienia / 

Informacje 
potwierdzające 

spełnianie 
warunku 

opisanego w pkt 
7.2 IDW 

Czas realizacji 

początek 
dzień/ 
miesiąc/ 

rok 

koniec 
dzień/ 
miesiąc/ 

rok 

1. 

      

2. 

      

 
Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli dostaw. 
 
 
UWAGA: 
W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach technicznych 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 
8.10.6 IDW. 
 
 
 

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

__________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 3.5.1 

 
 
 

(Nazwa podmiotu oddającego 
potencjał) 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia 

 
W imieniu: 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa, doświadczenie 
lub sytuacja ekonomiczna lub  finansowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego                  
i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 
3 Projektor pomiarowy oświadczam, iż: 
 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
___________________________________________________________________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
e) udostępniając wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  
lub doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zdolności: 
TAK/NIE * 
 
____________ dnia __ __ ____ roku  
 

 
                                                                                                                   __________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
  
UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą 

______________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.5.2 

 
 
 

(Nazwa podmiotu oddającego 
potencjał) 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia 

 
W imieniu: 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa, doświadczenie 
lub sytuacja ekonomiczna lub  finansowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego                 
i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 
4 Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią oświadczam, iż: 
 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
___________________________________________________________________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
e) udostępniając wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  
lub doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zdolności: 
TAK/NIE * 
 
____________ dnia __ __ ____ roku  
 

 
                                                                                                                  __________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
  
UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą 

______________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.5.3 

 
 
 

(Nazwa podmiotu oddającego 
potencjał) 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia 

 
W imieniu: 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa, doświadczenie 
lub sytuacja ekonomiczna lub  finansowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pn. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego                 
i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 
5 Pionowe centrum obróbcze CNC oświadczam, iż: 
 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
___________________________________________________________________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
___________________________________________________________________________ 
e) udostępniając wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  
lub doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zdolności: 
TAK/NIE * 
 
____________ dnia __ __ ____ roku  
 

 
                                                                                                                    __________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
  
UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą 

______________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 
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TOM II 
 

Rozdział 1  Wzór Umowy – część 1; 
 
Rozdział 2 Wzór umowy – część 2; 
 
Rozdział 3 Wzór umowy – część 3; 
 
Rozdział 4         Wzór umowy – część 4; 
 
Rozdział 5         Wzór umowy – część 5. 
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Rozdział 1         Wzór umowy – część 1; 
 

UMOWA ………..2020 WZÓR 
 
 

zawarta w Mielcu w dniu ………. 2020 r. pomiędzy Zamawiającym – Agecnją Rozwoju 
Regionalnego MARR  S.A.  z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049617, NIP: 817-000-
50-93, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym w wysokości 23.914.000,00 zł w całości 
wpłaconym, reprezentowaną przez Pana Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu i Pana Łukasza 
Gajdowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a …………….. z siedzibą 
…………….., NIP: …………………., REGON ………. , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………, o kapitale zakładowym …….., w 
imieniu którego działa ………………………., zwaną dalej Wykonawcą. 

 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na 
podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania o zamówienie 
publiczne została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego 
 i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR 
S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 
S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 1 System do 
wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza Labconcept Nano firmy Trimos”, 
zwanego dalej wyposażeniem, towarem, urządzeniem lub przedmiotem umowy. Dostawa 
obejmuje także transport, montaż oraz wszystkie inne czynności niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego. 
2. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty: 
1)  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 
zgodnie z którymi umowa zostanie wykonana. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wyposażenie będące przedmiotem 
niniejszej umowy wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich 
 i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dostarczanego wyposażenia oraz, że 
wyposażenie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu montażu urządzenia wszystkie 
dokumentacje, instrukcje, deklaracje dotyczące tego urządzenia wskazane w §4 ust. 2 umowy 
oraz w Tomie III SIWZ Rozdział 1. 
 

 
§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane w terminie … dni od dnia zawarcia 
umowy.  
2.  Za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieć będą podpisanie bez 
uwag przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru o którym mowa w §4.  
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3. Wykonawca zamontuje wyposażenie w siedzibie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech 1  
w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 9. 

 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie:  
……………. zł brutto tj. łącznie z podatkiem VAT  (słownie złotych brutto: ……………….… złotych). 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ma charakter 
ryczałtowy i nie podlega zmianom. Cena za dostawę wyposażenia obejmuje wszelkie koszty 
związane  
z realizacją postanowień niniejszej umowy, w szczególności koszty oferowanego wyposażenia, 
transportu, ubezpieczenia, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, koszty wynikające  
z udzielonej gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego itp. 
3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu należności Wykonawcy.  
5. W przypadku, gdy przelew należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przekazywany na 
rachunek bankowy banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej), wszelkie koszty związane z takim przelewem będą obciążały Wykonawcę. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczone będzie jednorazowo na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
2. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 
przedstawicieli obu Stron bez uwag i zastrzeżeń. Integralną częścią protokołu odbioru będą 
(oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) wymagane certyfikaty (certyfikat 
uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B oraz certyfikat zgodności  
z normą wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji), instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące 
użytkowania/eksploatacji, które dostarczy Wykonawca wraz z wyposażeniem. Brak 
dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie będzie podstawą do odstąpienia przez 
Zamawiającego od odbioru przedmiotu zamówienia. 
3. Podczas odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja właściwości urządzenia mająca na 
celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania 
określone  
w zamówieniu. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, usterki i/lub 
braki oraz niezgodność wyposażenia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odmówi 
odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu mowy wolnego od wad, usterek, 
braków oraz zgodnego z wymogami Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie powtórzona. 
5. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,  
w miejscu Zamawiającego wskaznym w §2 ust. 3, przeprowadzi 16 godzin szkolenia personelu 
Zamawiającego (2-4 osób) w zakresie obsługi urządzenia. 
6. Zamawiający na dzień przed uzgodnionym terminem danego szkolenia przekaże Wykonawcy 
listę osób wyznaczonych do odbycia szkolenia w danym zakresie. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy i Zamawiającego 
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1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Pan 
Waldemar Snopkowski, telefon: 797 701 406, email: waldemar_snopkowski@intech-mielec.pl. 
2. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: …………………. 

 
§ 6 

Gwarancja i rękojmia 
1. Na dostarczone w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy wyposażenie Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na okres …….. miesięcy niezależnie od gwarancji 
producenta na przedmiot zamówienia. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu umowy 
 i przyjęcia go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru bez uwag  
i zastrzeżeń. 
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie 
gwarancji usługę przeglądu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych przez 
producenta. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego 
 w §3 pondto do świadczenia usługi wsparcia technicznego i dokonywania aktualizacji 
oprogramowań urządzeń.  
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) normalnego zużycia, 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz użytkowania/eksploatacji 

wyposażenia w sposób niezgodny z zasadami użytkowania. 
6. Zasady użytkowania/eksploatacji wyposażenia będącego przedmiotem niniejszej umowy 
zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania/eksploatacji”. 
7. Instrukcja użytkowania/eksploatacji wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych 
instrukcji użytkowania/eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
8. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady i/lub usterki wydanego 
towaru lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i/lub usterki lub wymienić towar na 
wolny od wad w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o wadach i/lub usterkach. 
9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania/eksploatacji przedmiotu 
umowy wady i usterki oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego i zgodnego z instrukcją 
użytkowania/eksploatacji. 
10. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu dostawy przedmiotu umowy 
wskazanym w § 2 ust. 3 umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nie 
przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia. 
12. Jeżeli Wykonawca nie podejmie reakcji serwisowej w ciągu 72 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
13. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie 
objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, wolny od wad. 
14. Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ……….., tel. ……………, fax ………….., e-mail ………………….. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii i/lub 
wad w dni robocze w godzinach: od 8:00 do 16:00. 
15. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych 
dotyczących serwisu podanych powyżej. 
16. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej 
gwarancji. 
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17. Wykonawca po upływie okresu gwarancji wskazanego w ust. 1 przekaże Zmawiającemu 
dokumenty informujące o siedzibach serwisów pogwarancyjnych dla dostarczonychn urządzeń. 
 
 
 
 
 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 tj. na kwotę ............ 
(...................................) złotych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy lub rękojmi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia lub wnoszenia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania. 
4. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego Zamawiający 
dokona odbioru Przedmiotu umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwotę ......... (.....................) 
złotych pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
5. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
stosowane następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia akcji serwisowej lub usunięcia 
błędów/wad/usterek/braków  w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn,  
o których mowa w § 9 ust. 1 i 2. 
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej, 
jaka będzie przysługiwać Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie 
przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku realizacji dostawy lub jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy. 
5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
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§ 9 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy na dzień 
odstąpienia; 
b) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia o 5 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia i  wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

Zmiany w umowie 
1. W trakcie realizacji umowy istotne postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany 
będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany 
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od 
Wykonawcy, tj. okolicznościami, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
utrudniając lub uniemożliwiając terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 
2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
3) Innych nieistotnych zmian postanowień umowy. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
3. Nie stanowią zmiany postanowień umowy zmiany dotyczące osób, o których mowa  
w postanowieniach § 5 Umowy oraz zmiany danych dotyczących serwisu gwarancyjnego (§ 6 
ust. 14 Umowy). W takim przypadku dla zmiany wystarczające jest jednostronne oświadczenie 
złożone przez Stronę, która dokonuje zmiany danej osoby. Warunkiem ważności i skuteczności 
złożonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest łącznie: 
1) zachowanie formy pisemnej składanego oświadczenia; 
2) powiadomienie o dokonanej zmianie drugiej Strony – email oraz przesyłka za 
potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 11 
Sprawy sporne 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia 
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 12 
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Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 
Rozdział  2         Wzór umowy – część 2; 

 
UMOWA ………..2020 WZÓR 

 
 

zawarta w Mielcu w dniu ………. 2020 r. pomiędzy Zamawiającym – Agecnją Rozwoju 
Regionalnego MARR  S.A.  z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049617, NIP: 817-000-
50-93, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym w wysokości 23.914.000,00 zł w całości 
wpłaconym, reprezentowaną przez Pana Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu i Pana Łukasza 
Gajdowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a …………….. z siedzibą 
…………….., NIP: …………………., REGON ………. , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………, o kapitale zakładowym …….., w 
imieniu którego działa ………………………., zwaną dalej Wykonawcą. 

 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na 
podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania o zamówienie 
publiczne została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego 
 i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR 
S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 
S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 2 Stanowisko do 
wzorcowania kluczy dynamometrczynch ręcznych do 1500 Nm”, zwanego dalej wyposażeniem, 
towarem, urządzeniem lub przedmiotem umowy. Dostawa obejmuje także transport, montaż 
oraz wszystkie inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymogami określonymi przez Zamawiającego. 
2. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty: 
1)  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 
zgodnie z którymi umowa zostanie wykonana. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wyposażenie będące przedmiotem 
niniejszej umowy wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich 
 i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dostarczanego wyposażenia oraz, że 
wyposażenie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu montażu urządzenia wszystkie 
dokumentacje, instrukcje, deklaracje dotyczące tego urządzenia wskazane w §4 ust. 2 umowy 
oraz w Tomie III SIWZ Rozdział 2. 
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§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane w terminie …. dni od dnia zawarcia 
umowy.  
2.  Za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieć będą podpisanie bez 
uwag przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru o którym mowa w §4.  
3. Wykonawca zamontuje wyposażenie w siedzibie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech 1  
w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 9. 

 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie:  
……………. zł brutto tj. łącznie z podatkiem VAT  (słownie złotych brutto: ……………….… złotych). 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ma charakter 
ryczałtowy i nie podlega zmianom. Cena za dostawę wyposażenia obejmuje wszelkie koszty 
związane  
z realizacją postanowień niniejszej umowy, w szczególności koszty oferowanego wyposażenia, 
transportu, ubezpieczenia, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, koszty wynikające  
z udzielonej gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego itp. 
3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu należności Wykonawcy.  
5. W przypadku, gdy przelew należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przekazywany na 
rachunek bankowy banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej), wszelkie koszty związane z takim przelewem będą obciążały Wykonawcę. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczone będzie jednorazowo na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
2. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 
przedstawicieli obu Stron bez uwag i zastrzeżeń. Integralną częścią protokołu odbioru będą 
(oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) wymagane certyfikaty (certyfikat 
uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B oraz certyfikat zgodności  
z normą wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji), instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące 
użytkowania/eksploatacji, które dostarczy Wykonawca wraz z wyposażeniem. Brak 
dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie będzie podstawą do odstąpienia przez 
Zamawiającego od odbioru przedmiotu zamówienia. 
3. Podczas odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja właściwości urządzenia mająca na 
celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania 
określone  
w zamówieniu. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, usterki i/lub 
braki oraz niezgodność wyposażenia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odmówi 
odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu mowy wolnego od wad, usterek, 
braków oraz zgodnego z wymogami Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie powtórzona. 
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5. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,  
w miejscu Zamawiającego wskaznym w §2 ust. 3, przeprowadzi 16 godzin szkolenia personelu 
Zamawiającego (2-4 osób) w zakresie obsługi urządzenia. 
6. Zamawiający na dzień przed uzgodnionym terminem danego szkolenia przekaże Wykonawcy 
listę osób wyznaczonych do odbycia szkolenia w danym zakresie. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy i Zamawiającego 
1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Pan 
Waldemar Snopkowski, telefon: 797 701 406, email: waldemar_snopkowski@intech-mielec.pl. 
2. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: …………………. 

 
 

§ 6 
Gwarancja i rękojmia 

1. Na dostarczone w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy wyposażenie Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na okres …….. miesięcy niezależnie od gwarancji 
producenta na przedmiot zamówienia. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu umowy 
 i przyjęcia go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru bez uwag  
i zastrzeżeń. 
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie 
gwarancji usługę przeglądu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych przez 
producenta. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego 
 w §3 pondto do świadczenia usługi wsparcia technicznego i dokonywania aktualizacji 
oprogramowań urządzeń.  
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
2) normalnego zużycia, 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz użytkowania/eksploatacji 
wyposażenia w sposób niezgodny z zasadami użytkowania. 
6. Zasady użytkowania/eksploatacji wyposażenia będącego przedmiotem niniejszej umowy 
zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania/eksploatacji”. 
7. Instrukcja użytkowania/eksploatacji wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych 
instrukcji użytkowania/eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
8. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady i/lub usterki wydanego 
towaru lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i/lub usterki lub wymienić towar na 
wolny od wad w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o wadach i/lub usterkach. 
9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania/eksploatacji przedmiotu 
umowy wady i usterki oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego i zgodnego z instrukcją 
użytkowania/eksploatacji. 
10. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu dostawy przedmiotu umowy 
wskazanym w § 2 ust. 3 umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nie 
przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia. 
12. Jeżeli Wykonawca nie podejmie reakcji serwisowej w ciągu 72 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
13. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie 
objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, wolny od wad. 
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14. Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ……….., tel. ……………, fax ………….., e-mail ………………….. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii i/lub 
wad w dni robocze w godzinach: od 8:00 do 16:00. 
15. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych 
dotyczących serwisu podanych powyżej. 
16. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej 
gwarancji. 
17. Wykonawca po upływie okresu gwarancji wskazanego w ust. 1 przekaże Zmawiającemu 
dokumenty informujące o siedzibach serwisów pogwarancyjnych dla dostarczonychn urządzeń. 
 
 
 
 
 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 tj. na kwotę ............ 
(...................................) złotych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy lub rękojmi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia lub wnoszenia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania. 
4. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego Zamawiający 
dokona odbioru Przedmiotu umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwotę ......... (.....................) 
złotych pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
5. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
stosowane następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia akcji serwisowej lub usunięcia 
błędów/wad/usterek/braków  w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn,  
o których mowa w § 9 ust. 1 i 2. 
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej, 
jaka będzie przysługiwać Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie 
przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku realizacji dostawy lub jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy. 
5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawcy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy na dzień odstąpienia; 
b) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia o 5 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia i  wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
Zmiany w umowie 

1. W trakcie realizacji umowy istotne postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany 
będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany 
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od 
Wykonawcy, tj. okolicznościami, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
utrudniając lub uniemożliwiając terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 
2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
3) Innych nieistotnych zmian postanowień umowy. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
3. Nie stanowią zmiany postanowień umowy zmiany dotyczące osób, o których mowa  
w postanowieniach § 5 Umowy oraz zmiany danych dotyczących serwisu gwarancyjnego (§ 6 
ust. 14 Umowy). W takim przypadku dla zmiany wystarczające jest jednostronne oświadczenie 
złożone przez Stronę, która dokonuje zmiany danej osoby. Warunkiem ważności i skuteczności 
złożonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest łącznie: 
1) zachowanie formy pisemnej składanego oświadczenia; 
2) powiadomienie o dokonanej zmianie drugiej Strony – email oraz przesyłka za 
potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 11 
Sprawy sporne 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
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2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia 
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 

 
Rozdział  3         Wzór umowy – część 3; 

 
UMOWA ………..2020 WZÓR 

 
zawarta w Mielcu w dniu ………. 2020 r. pomiędzy Zamawiającym – Agecnją Rozwoju 
Regionalnego MARR  S.A.  z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049617, NIP: 817-000-
50-93, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym w wysokości 23.914.000,00 zł w całości 
wpłaconym, reprezentowaną przez Pana Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu i Pana Łukasza 
Gajdowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a …………….. z siedzibą 
…………….., NIP: …………………., REGON ………. , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………, o kapitale zakładowym …….., w 
imieniu którego działa ………………………., zwaną dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na 
podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania o zamówienie 
publiczne została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego 
 i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR 
S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 
S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 3 Projektor 
pomiarowy”, zwanego dalej wyposażeniem, towarem, urządzeniem lub przedmiotem umowy. 
Dostawa obejmuje także transport, montaż oraz wszystkie inne czynności niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego. 
2. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty: 
1)  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 
zgodnie z którymi umowa zostanie wykonana. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wyposażenie będące przedmiotem 
niniejszej umowy wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich 
 i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 



104 

 

4. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dostarczanego wyposażenia oraz, że 
wyposażenie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu montażu urządzenia wszystkie 
dokumentacje, instrukcje, deklaracje dotyczące tego urządzenia wskazane w §4 ust. 2 umowy 
oraz w Tomie III SIWZ Rozdział 3. 

 
 

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane w terminie … dni od dnia zawarcia 
umowy.  
2.  Za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieć będą podpisanie bez 
uwag przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru o którym mowa w §4.  
3. Wykonawca zamontuje wyposażenie w siedzibie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech 1  
w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 9. 
 
 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie:  
……………. zł brutto tj. łącznie z podatkiem VAT  (słownie złotych brutto: ……………….… złotych). 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ma charakter 
ryczałtowy i nie podlega zmianom. Cena za dostawę wyposażenia obejmuje wszelkie koszty 
związane  
z realizacją postanowień niniejszej umowy, w szczególności koszty oferowanego wyposażenia, 
transportu, ubezpieczenia, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, koszty wynikające  
z udzielonej gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego itp. 
3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu należności Wykonawcy.  
5. W przypadku, gdy przelew należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przekazywany na 
rachunek bankowy banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej), wszelkie koszty związane z takim przelewem będą obciążały Wykonawcę. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczone będzie jednorazowo na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
2. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 
przedstawicieli obu Stron bez uwag i zastrzeżeń. Integralną częścią protokołu odbioru będą 
(oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) wymagane certyfikaty (certyfikat 
uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B oraz certyfikat zgodności  
z normą wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji), instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące 
użytkowania/eksploatacji, które dostarczy Wykonawca wraz z wyposażeniem. Brak 
dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie będzie podstawą do odstąpienia przez 
Zamawiającego od odbioru przedmiotu zamówienia. 
3. Podczas odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja właściwości urządzenia mająca na 
celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania 
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określone  
w zamówieniu. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, usterki i/lub 
braki oraz niezgodność wyposażenia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odmówi 
odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu mowy wolnego od wad, usterek, 
braków oraz zgodnego z wymogami Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie powtórzona. 
5. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, w 
miejscu Zamawiającego wskaznym w §2 ust. 3, przeprowadzi 16 godzin szkolenia personelu 
Zamawiającego (2-4 osób) w zakresie obsługi urządzenia. 
6. Zamawiający na dzień przed uzgodnionym terminem danego szkolenia przekaże Wykonawcy 
listę osób wyznaczonych do odbycia szkolenia w danym zakresie. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy i Zamawiającego 
1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Pan 
Waldemar Snopkowski, telefon: 797 701 406, email: waldemar_snopkowski@intech-mielec.pl. 
2. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: …………………. 

 
 
 

§ 6 
Gwarancja i rękojmia 

1. Na dostarczone w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy wyposażenie Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na okres …….. miesięcy niezależnie od gwarancji 
producenta na przedmiot zamówienia. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu umowy 
 i przyjęcia go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru bez uwag  
i zastrzeżeń. 
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie 
gwarancji usługę przeglądu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych przez 
producenta. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego 
 w §3 pondto do świadczenia usługi wsparcia technicznego i dokonywania aktualizacji 
oprogramowań urządzeń.  
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) normalnego zużycia, 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz użytkowania/eksploatacji 

wyposażenia w sposób niezgodny z zasadami użytkowania. 
6. Zasady użytkowania/eksploatacji wyposażenia będącego przedmiotem niniejszej umowy 
zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania/eksploatacji”. 
7. Instrukcja użytkowania/eksploatacji wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych 
instrukcji użytkowania/eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
8. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady i/lub usterki wydanego 
towaru lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i/lub usterki lub wymienić towar na 
wolny od wad w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o wadach i/lub usterkach. 
9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania/eksploatacji przedmiotu 
umowy wady i usterki oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego i zgodnego z instrukcją 
użytkowania/eksploatacji. 
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10. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu dostawy przedmiotu umowy 
wskazanym w § 2 ust. 3 umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nie 
przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia. 
12. Jeżeli Wykonawca nie podejmie reakcji serwisowej w ciągu 72 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
13. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie 
objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, wolny od wad. 
14. Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ……….., tel. ……………, fax ………….., e-mail ………………….. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii i/lub 
wad w dni robocze w godzinach: od 8:00 do 16:00. 
15. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych 
dotyczących serwisu podanych powyżej. 
16. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej 
gwarancji. 
17. Wykonawca po upływie okresu gwarancji wskazanego w ust. 1 przekaże Zmawiającemu 
dokumenty informujące o siedzibach serwisów pogwarancyjnych dla dostarczonychn urządzeń. 
 

 
 
 
 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 tj. na kwotę ............ 
(...................................) złotych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy lub rękojmi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia lub wnoszenia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania. 
4. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego Zamawiający 
dokona odbioru Przedmiotu umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwotę ......... (.....................) 
złotych pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
5. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
stosowane następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia akcji serwisowej lub usunięcia 
błędów/wad/usterek/braków  w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn,  
o których mowa w § 9 ust. 1 i 2. 
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej, 
jaka będzie przysługiwać Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie 
przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku realizacji dostawy lub jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy. 
5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawcy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy na dzień odstąpienia; 
b) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia o 5 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia i  wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
Zmiany w umowie 

1. W trakcie realizacji umowy istotne postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany 
będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany 
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od 
Wykonawcy, tj. okolicznościami, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
utrudniając lub uniemożliwiając terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 
2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
3) Innych nieistotnych zmian postanowień umowy. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
3. Nie stanowią zmiany postanowień umowy zmiany dotyczące osób, o których mowa  
w postanowieniach § 5 Umowy oraz zmiany danych dotyczących serwisu gwarancyjnego (§ 6 
ust. 14 Umowy). W takim przypadku dla zmiany wystarczające jest jednostronne oświadczenie 
złożone przez Stronę, która dokonuje zmiany danej osoby. Warunkiem ważności i skuteczności 
złożonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest łącznie: 
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1) zachowanie formy pisemnej składanego oświadczenia; 
2) powiadomienie o dokonanej zmianie drugiej Strony – email oraz przesyłka za 
potwierdzeniem odbioru. 

§ 11 
Sprawy sporne 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia 
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 4         Wzór umowy – część 4; 
 

UMOWA ………..2020 WZÓR 
 
 
zawarta w Mielcu w dniu ………. 2020 r. pomiędzy Zamawiającym – Agecnją Rozwoju 
Regionalnego MARR  S.A.  z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049617, NIP: 817-000-
50-93, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym w wysokości 23.914.000,00 zł w całości 
wpłaconym, reprezentowaną przez Pana Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu i Pana Łukasza 
Gajdowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a …………….. z siedzibą 
…………….., NIP: …………………., REGON ………. , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………, o kapitale zakładowym …….., w 
imieniu którego działa ………………………., zwaną dalej Wykonawcą. 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na 
podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania o zamówienie 
publiczne została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego                 
i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR 
MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego 
MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 4 Centrum 
tokarskie CNC ze sprężarkownią”, zwanego dalej wyposażeniem, towarem, urządzeniem lub 
przedmiotem umowy. Dostawa obejmuje także transport, montaż oraz wszystkie inne 
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czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi przez Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty: 
1)  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 
zgodnie z którymi umowa zostanie wykonana. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wyposażenie będące przedmiotem 
niniejszej umowy wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich 
 i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dostarczanego wyposażenia oraz, że 
wyposażenie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy urządzeń wszystkie 
dokumentacje, instrukcje, deklaracje dotyczące tych urządzeń wskazane w §4 ust. 2 umowy 
oraz w Tomie III SIWZ Rozdział 4. 

 

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
1) Dostawa sprężarki śrubowej (zestaw)  – 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy; 
2) Dostawa i montaż centrum tokarskiego CNC – …. dni od dnia zawarcia umowy.  
2.  Za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieć będą podpisanie bez 

uwag przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołów odbioru o których mowa w §4.  
3. Wykonawca zamontuje wyposażenie w siedzibie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech 1 

w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 9. 
 

 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie:  
……………. zł brutto tj. łącznie z podatkiem VAT  (słownie złotych brutto: ……………….… 
złotych), w tym za: 

1) Dostawę i montaż sprężarki śrubowej (zestaw) w kwocie: ……………………… zł brutto tj. łącznie 
z podatkiem VAT  (słownie złotych brutto: ……………….… złotych), 

2) Dostawę i montaż centrum tokarskiego CNC w kwocie: ……………………… zł brutto tj. łącznie  
z podatkiem VAT  (słownie złotych brutto: ……………….… złotych). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ma charakter 
ryczałtowy i nie podlega zmianom. Cena za dostawę wyposażenia obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w szczególności koszty oferowanego 
wyposażenia, transportu, ubezpieczenia, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, koszty 
wynikające z udzielonej gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego itp. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu należności Wykonawcy.  

5. W przypadku, gdy przelew należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przekazywany na 
rachunek bankowy banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej), wszelkie koszty związane z takim przelewem będą obciążały 
Wykonawcę. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczone będzie na podstawie faktury 
VAT częściowej, obejmującej dostawę sprężarki śrubowej (zestaw)  i faktury VAT końcowej 
obejmującej dostawę i montaż centrum tokarskiego CNC wystawionych przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

2. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołami podpisanym przez 
przedstawicieli obu Stron bez uwag i zastrzeżeń, odpowiednio częściowym – obejmującym 
dostawę sprężarki śrubowej (zestaw) i końcowym – obejmującym dostawę i montaż centrum 
tokarskiego CNC. Integralną częścią każdego protokołu odbioru będą (oryginał lub kopia 
poświadczona „za zgodność z oryginałem”) wymagane certyfikaty (certyfikat uprawniający 
do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B oraz certyfikat zgodności  
z normą wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji), instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące 
użytkowania/eksploatacji, które dostarczy Wykonawca wraz z wyposażeniem. Brak 
dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie będzie podstawą do odstąpienia przez 
Zamawiającego od odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Podczas odbiorów, przeprowadzona zostanie weryfikacja właściwości urządzeń mająca na 
celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania 
określone w zamówieniu. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, usterki i/lub 
braki oraz niezgodność wyposażenia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odmówi 
odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu mowy wolnego od wad, usterek, 
braków oraz zgodnego z wymogami Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie 
powtórzona. 

5. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,  
w miejscu Zamawiającego wskaznym w §2 ust. 3, przeprowadzi 64 godziny szkolenia 
personelu Zamawiającego w tym: 16 h szkolenie personelu Zamawiającego (2-4 osób)  
w zakresie obsługi centrum tokarskiego CNC, 16 h szkolenie personelu Zamawiającego (2-4 
osób) w zakresie oprogramowania centrum toakrskiego CNC oraz 32 h szkolenie personelu 
Zmawiającego (2-4 osób) w zakresie oprogramowania CAM. 

6. Zamawiający na dzień przed uzgodnionym terminem danego szkolenia przekaże Wykonawcy 
listę osób wyznaczonych do odbycia szkolenia w danym zakresie. 

 

§ 5 
Personel Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Pani Marta 
Wójcik, telefon: 797 701 403, email: marta_wojcik@intech-mielec.pl. 

2. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: …………………. 
 

§ 6 
Gwarancja i rękojmia 

1. Na dostarczone w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy wyposażenie Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na okres: 
a) …….. miesięcy niezależnie od gwarancji producenta na przedmiot zamówienia w zakresie 
centrum tokarsiego CNC,                    
b) 60 miesięcy niezależnie od gwarancji producenta na przedmiot zamówienia w zakresie 
sprężarki śrubowej (zestaw).                    

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu umowy i przyjęcia go 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie 
gwarancji usługę przeglądu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych przez 
producenta. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego  
w §3 pondto do świadczenia usługi wsparcia technicznego i dokonywania aktualizacji 
oprogramowań urządzeń.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
2) normalnego zużycia, 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz użytkowania/eksploatacji 

wyposażenia w sposób niezgodny z zasadami użytkowania. 
6. Zasady użytkowania/eksploatacji wyposażenia będącego przedmiotem niniejszej umowy 

zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania/eksploatacji”. 
7. Instrukcja użytkowania/eksploatacji wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania/eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
8. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady i/lub usterki wydanego 

towaru lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i/lub usterki lub wymienić towar 
na wolny od wad w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o wadach i/lub usterkach. 

9. W przypadku awarii sprężarki śrubowej (zestaw), która nie zostanie usunięta w terminie 5 
dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego, co 
najmniej tej samej funkcjonalności i o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. 
Wykonawca zapewni podstawienie sprzętu zastępczego najpóźniej w 3 dniu od daty upływu 
terminu usunięcia awarii. Podstawiony sprzęt  będzie  miał  zainstalowany  system  
operacyjny i  oprogramowanie  niezbędne  do  jego poprawnej pracy. 

10. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania/eksploatacji przedmiotu 
umowy wady i usterki oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego i zgodnego  
z instrukcją użytkowania/eksploatacji. 

11. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu dostawy przedmiotu umowy 
wskazanym w § 2 ust. 3 umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nie 
przekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie podejmie reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

14. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie 
objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, wolny od wad. 

15. Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ……….., tel. ……………, fax ………….., e-mail ………………….. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii 
i/lub wad w dni robocze w godzinach: od 8:00 do 16:00. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych 
dotyczących serwisu podanych powyżej. 

17. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej 
gwarancji. 

18. Wykonawca po upływie okresów gwarancji wskazanych w ust. 1 przekaże Zmawiającemu 
dokumenty informujące o siedzibach serwisów pogwarancyjnych dla dostarczonych 
urządzeń. 

 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 tj. na kwotę 
............ (...................................) złotych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy lub rękojmi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia lub wnoszenia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania. 
4. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego Zamawiający 
dokona odbioru Przedmiotu umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwotę ......... (.....................) 
złotych pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
5. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
stosowane następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w zachowaniu któregokolwiek z terminów wykonania przedmiotu umowy  

w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.1, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia akcji serwisowej lub usunięcia 
błędów/wad/usterek/braków  w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości  
10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej, 

jaka będzie przysługiwać Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub 
potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku realizacji dostawy lub jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawcy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy na dzień odstąpienia; 

b) przekroczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia o 5 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia i  wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

Zmiany w umowie 
1. W trakcie realizacji umowy istotne postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany 

będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym 
zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi 
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od 
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. okolicznościami, które zaistniały w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy utrudniając lub uniemożliwiając terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy; 

2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
3) Innych nieistotnych zmian postanowień umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Nie stanowią zmiany postanowień umowy zmiany dotyczące osób, o których mowa  
w postanowieniach § 5 Umowy oraz zmiany danych dotyczących serwisu gwarancyjnego (§ 6 
ust. 14 Umowy). W takim przypadku dla zmiany wystarczające jest jednostronne 
oświadczenie złożone przez Stronę, która dokonuje zmiany danej osoby. Warunkiem 
ważności i skuteczności złożonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
jest łącznie: 
1) zachowanie formy pisemnej składanego oświadczenia; 
2) powiadomienie o dokonanej zmianie drugiej Strony – email oraz przesyłka za 

potwierdzeniem odbioru. 
 
 

§ 11 
Sprawy sporne 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia 
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Rozdział 5         Wzór umowy – część 5; 

 
UMOWA ………..2020 WZÓR 

 
 

zawarta w Mielcu w dniu ………. 2020 r. pomiędzy Zamawiającym – Agecnją Rozwoju 
Regionalnego MARR  S.A.  z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049617, NIP: 817-000-
50-93, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym w wysokości 23.914.000,00 zł w całości 
wpłaconym, reprezentowaną przez Pana Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu i Pana Łukasza 
Gajdowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a …………….. z siedzibą 
…………….., NIP: …………………., REGON ………. , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………, o kapitale zakładowym …….., w 
imieniu którego działa ………………………., zwaną dalej Wykonawcą. 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na 
podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania o zamówienie 
publiczne została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 



115 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego 
 i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR 
S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 
S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – część 5 Pionowe centrum 
obróbcze CNC”, zwanego dalej wyposażeniem, towarem, urządzeniem lub przedmiotem umowy. 
Dostawa obejmuje także transport, montaż oraz wszystkie inne czynności niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego. 
2. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty: 
1)  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 
zgodnie z którymi umowa zostanie wykonana. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wyposażenie będące przedmiotem 
niniejszej umowy wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich 
 i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dostarczanego wyposażenia oraz, że 
wyposażenie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu montażu urządzenia wszystkie 
dokumentacje, instrukcje, deklaracje dotyczące tego urządzenia wskazane w §4 ust. 2 umowy 
oraz w Tomie III SIWZ Rozdział 5. 

 
§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane w terminie … dni od dnia zawarcia 
umowy.  
2.  Za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieć będą podpisanie bez 
uwag przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru o którym mowa w §4.  
3. Wykonawca zamontuje wyposażenie w siedzibie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech 1 
w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 9. 

 
 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:  
……………. zł brutto tj. łącznie z podatkiem VAT  (słownie złotych brutto: ……………….… złotych). 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ma charakter 
ryczałtowy i nie podlega zmianom. Cena za dostawę wyposażenia obejmuje wszelkie koszty 
związane  
z realizacją postanowień niniejszej umowy, w szczególności koszty oferowanego wyposażenia, 
transportu, ubezpieczenia, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, koszty wynikające  
z udzielonej gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego itp. 
3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu należności Wykonawcy.  
5. W przypadku, gdy przelew należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przekazywany na 
rachunek bankowy banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej), wszelkie koszty związane z takim przelewem będą obciążały Wykonawcę. 

 
§ 4 
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Rozliczenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczone będzie jednorazowo na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu.  
2. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 
przedstawicieli obu Stron bez uwag i zastrzeżeń. Integralną częścią protokołu odbioru będą 
(oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) wymagane certyfikaty (certyfikat 
uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B oraz certyfikat zgodności  
z normą wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji), instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące 
użytkowania/eksploatacji, które dostarczy Wykonawca wraz z wyposażeniem. Brak 
dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie będzie podstawą do odstąpienia przez 
Zamawiającego od odbioru przedmiotu zamówienia. 
3. Podczas odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja właściwości urządzenia mająca na 
celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania 
określone w zamówieniu. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, usterki i/lub 
braki oraz niezgodność wyposażenia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odmówi 
odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu mowy wolnego od wad, usterek, 
braków oraz zgodnego z wymogami Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie powtórzona. 
5. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,  
w miejscu Zamawiającego wskazanym w §2 ust. 3, przeprowadzi 64 godziny szkolenia personelu 
Zamawiającego w tym: 16 h szkolenie personelu Zamawiającego (2-4 osób) w zakresie obsługi 
maszyny, 16 h szkolenie personelu Zamawiającego (2-4 osób) w zakresie oprogramowania oraz 
32 h szkolenie personelu Zmawiającego (2-4 osób) w zakresie oprogramowania CAM. 
6. Zamawiający na dzień przed uzgodnionym terminem danego szkolenia przekaże Wykonawcy 
listę osób wyzanczonych do odbycia szkolenia w danym zakresie. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy i Zamawiającego 
1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Pani Marta 
Wójcik, telefon: 797 701 403, email: marta_wojcik@intech-mielec.pl. 
2. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: …………………. 

 
§ 6 

Gwarancja i rękojmia 
1. Na dostarczone w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy wyposażenie Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na okres …….. miesięcy niezależnie od gwarancji 
producenta na przedmiot zamówienia. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu umowy 
 i przyjęcia go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru bez uwag  
i zastrzeżeń. 
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie 
gwarancji usługę przeglądu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych przez 
producenta. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego 
 w §3 pondto do świadczenia usługi wsparcia technicznego i dokonywania aktualizacji 
oprogramowań urządzeń.  
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) normalnego zużycia, 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz użytkowania/eksploatacji 

wyposażenia w sposób niezgodny z zasadami użytkowania. 

mailto:marta_wojcik@intech-mielec.pl
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6. Zasady użytkowania/eksploatacji wyposażenia będącego przedmiotem niniejszej umowy 
zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania/eksploatacji”. 
7. Instrukcja użytkowania/eksploatacji wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych 
instrukcji użytkowania/eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
8. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady i/lub usterki wydanego 
towaru lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i/lub usterki lub wymienić towar na 
wolny od wad w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o wadach i/lub usterkach. 
9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania/eksploatacji przedmiotu 
umowy wady i usterki oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego i zgodnego z instrukcją 
użytkowania/eksploatacji. 
10. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu dostawy przedmiotu umowy 
wskazanym w § 2 ust. 3 umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nie 
przekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia. 
12. Jeżeli Wykonawca nie podejmie reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
13. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie 
objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, wolny od wad. 
14. Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ……….., tel. ……………, fax ………….., e-mail ………………….. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii i/lub 
wad w dni robocze w godzinach: od 8:00 do 16:00. 
15. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych 
dotyczących serwisu podanych powyżej. 
16. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej 
gwarancji. 
17. Wykonawca po upływie okresu gwarancji wskazanego w ust. 1 przekaże Zmawiającemu 
dokumenty informujące o siedzibach serwisów pogwarancyjnych dla dostarczonychn urządzeń. 
 

 
 
 
 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 tj. na kwotę ............ 
(...................................) złotych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy lub rękojmi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia lub wnoszenia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 
umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania. 
4. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego Zamawiający 
dokona odbioru Przedmiotu umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwotę ......... (.....................) 
złotych pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
5. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
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§ 8 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
stosowane następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w zachowaniu któregokolwiek z terminów wykonania przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia akcji serwisowej lub usunięcia 
błędów/wad/usterek/braków  w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn,  
o których mowa w § 8 ust. 1 i 2. 
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej, 
jaka będzie przysługiwać Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie 
przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku realizacji dostawy lub jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy. 
5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy na dzień 
odstąpienia; 
b) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia o 5 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia i  wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

Zmiany w umowie 
1. W trakcie realizacji umowy istotne postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany 
będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany 
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po 
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stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od 
Wykonawcy, tj. okolicznościami, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
utrudniając lub uniemożliwiając terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 
2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
3) Innych nieistotnych zmian postanowień umowy. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
3. Nie stanowią zmiany postanowień umowy zmiany dotyczące osób, o których mowa  
w postanowieniach § 5 Umowy oraz zmiany danych dotyczących serwisu gwarancyjnego (§ 6 
ust. 14 Umowy). W takim przypadku dla zmiany wystarczające jest jednostronne oświadczenie 
złożone przez Stronę, która dokonuje zmiany danej osoby. Warunkiem ważności i skuteczności 
złożonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest łącznie: 
1) zachowanie formy pisemnej składanego oświadczenia; 
2) powiadomienie o dokonanej zmianie drugiej Strony – email oraz przesyłka za 
potwierdzeniem odbioru. 

§ 11 
Sprawy sporne 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia 
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 

 

TOM III 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
 
Rozdział 1 Część 1:  System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza 

Labconcept Nano firmy Trimos; 

Rozdział 2 Część 2: Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 

1500 Nm; 

Rozdział 3 Część 3:Projektor pomiarowy; 

Rozdział 4         Część 4: Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią; 

Rozdział 5         Część 5: Pionowe centrum obróbcze CNC. 
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Rozdział 1  
 
Część 1:  System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza 
Labconcept Nano firmy Trimos 
 

System do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do 
długościomierza Labconcept Nano firmy Trimos 

Ilość – 
1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 

1. 

System fabrycznie nowy, sprawny, w pełni kompatybilny  
z długościomierzem Labconcept Nano, firmy Trimos, przeznaczony do 
kompleksowego wzorcowania sprawdzianów stożkowych pierścieniowych  
i tłoczkowych 

Dane techniczne: 
2. Zakres pomiarowy: od 1/8” do 6” 

3. 
Poszerzenie systemu QMSOFT o nieograniczoną licencje na sprawdziany stożkowe 
wraz z odpowiednimi aktualnymi standardami normatywnymi dotyczącymi 
sprawdzianów stożkowych. Oprogramowanie w języku polskim 



121 

 

4. Interfejs do pomiaru sprawdzianów stożkowych 
5. Aktualizacja oprogramowania WIN-DHI 

Wyposażenie dodatkowe: 

6. 
Pierścień kalibracyjny ze świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium 
akredytowane (polskie lub zagraniczne) lub Główny Urząd Miar 

7. Instrukcja obsługi i pomiaru w języku polskim 
8. Instalacja i uruchomienie w siedzibie Kupującego 

9. 
Dwudniowe (16h) szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi dla 2-4 osób, 
w siedzibie Kupującego 

10. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas reakcji serwisu 48 
godzin 

 

UWAGA! Dodatkowe warunki realizacji zamówienia zawiera Tom II Rozdział 1 SIWZ. 

Miejsce montażu urządzenia:  Inkubator  Nowych Technologii IN-Tech 1 w Mielcu przy ul. 

Wojska Polskiego 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2  
 
Część 2: Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm 
 

Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych  
do 1500 Nm 

Ilość – 
1 sztuka 

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 

1. 

Fabrycznie nowe, kompletne (umożliwiające wykonywanie kompleksowych 
pomiarów do których jest przeznaczone), sprawne stanowisko do wzorcowania 
kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm. Urządzenie musi posiadać 
znak CE. 

Wymagania techniczne: 
2. Elektronika odczytowo-pomiarowa stanowiska: 

a 
Możliwość podłączenia równocześnie dwóch różnych przetworników momentu 
do gniazd wejściowych elektroniki odczytowo - pomiarowej, 

b 
Możliwość wyboru kluczy dynamometrycznych ręcznych, z napędem 
pneumatycznym, elektrycznym, hydraulicznym, wkrętaków 
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c 
Wyświetlacz dotykowy nie mniejszy niż 10”, rozdzielczość nie mniejsza niż 
1280x800 

d 
Dokładność pomiarowa elektroniki odczytowo-pomiarowej stanowiska nie gorsza 
niż ±0,05% odczytu w przedziale 10%–120% zakresu podłączonego 
przetwornika 

e 
Zgodność z aktualną normą trybów pomiarowych ręcznych kluczy 
dynamometrycznych (PN-EN ISO 6789-1:2017 oraz PN-EN ISO 6789-2:2017 

f Interfejs w języku polskim 
g Gniazda wyjściowe do podłączenia do PC i drukarki: RS 232 i min. 2xUSB 
h Możliwość eksportu danych do .txt lub .csv 
i Możliwość wyboru jednostek miary: cNm, Nm, Ibf·ft, lbf·in, kgf.cm, kgf.m 
j Zasilanie 220-230V, 50-60 Hz. 

3. Przetworniki momentu obrotowego 
a Zakres pomiaru momentu: 0,5-1500 Nm 

b 
Dokładność nie gorsza niż ±0,5% odczytu w przedziale 20%-100% 
maksymalnego zakresu pomiarowego, 

c 
Możliwość zamontowania przetwornika w stanowisku do obciążania momentem 
obrotowym kluczy dynamometrycznych oraz połączenia z elektroniką 
odczytowo-pomiarową stanowiska 

d 
Możliwość automatycznego rozpoznania danych kalibracyjnych przez elektronikę 
odczytowo-pomiarową stanowiska 

e 
Kierunek działania: w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. 

4. 
Stanowisko do obciążenia momentem obrotowym kluczy 

dynamometrycznych 
a Możliwość montażu na stanowisku przetworników momentu 0,5-1500 Nm 
b Maksymalny zakres wytwarzanego momentu: 1500 Nm, 

c 
Długość kluczy dynamometrycznych możliwych do kalibracji na stanowisku: 135-
1500 mm 

d 

Grawitacyjny system pozycjonowania klucza dynamometrycznego podczas 
wzorcowania, zapewniający zachowanie prostopadłości klucza względem osi 
obrotu w celu wyeliminowania obciążeń skośnych w czasie trwania całego 
pomiaru 

e 
Mechanizm wytwarzania momentu obrotowego: ręczne zadawanie momentu 
poprzez pokrętło powodujące obrót przetwornika wraz z nałożonym na niego 
kluczem dynamometrycznym 

f 
Zastosowanie przekładni dwubiegowej umożliwiającej szybkie, wstępne 
naprężenie klucza dynamometrycznego oraz wolne, zgodne z wytycznymi normy, 
obciążanie końcowe 

5. 
Zgodność stanowiska i procesu wzorcowania kluczy dynamometrycznych z 
wymaganiami norm PN-EN ISO 6789-1:2017 oraz PN-EN ISO 6789-2:2017. 

6. Wyposażenie 
a Redukcja 1” na ¾”, 
b Redukcja ¾” na ½”, 
c Redukcja ½” na 3/8”, 
d Redukcja 3/8” na ¼” 
7. Wymagania dodatkowe 

a 
Oprogramowanie systemu pomiarowego umożliwiające określenie niepewności 
pomiarowych zgodnie z aktualną normą oraz tworzenie odpowiednich świadectw 
wzorcowania 

b Oprogramowanie w języku polskim 
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c 

Przetworniki momentu i elektronika odczytowo-pomiarowa  dostarczone wraz ze 
świadectwem wzorcowania wydanym przez polskie lub zagraniczne aboratorium, 
posiadające akredytację oraz wykazanie spójności pomiarów z właściwymi 
wzorcami krajowych instytutów metrologii i wzorcami państwowymi (znak ILAC-
MLA na świadectwie) 

8. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim 
9. Dokumentacja techniczna producenta w języku polskim i angielskim 

10. 
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiska, w siedzibie Zamawiającego 

11. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas reakcji serwisu 48 
godzin  

 
 
UWAGA! Dodatkowe warunki realizacji zamówienia zawiera Tom II Rozdział 2 SIWZ. 
 
Miejsce montażu urządzenia:  Inkubator  Nowych Technologii IN-Tech 1 w Mielcu przy  
ul. Wojska Polskiego 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 3  

Część 3:Projektor pomiarowy 

 
 

Projektor pomiarowy 
Ilość – 

1 sztuka 
WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 

1. 
Fabrycznie nowy, kompletny (umożliwiający wykonywanie kompleksowych 
pomiarów do których jest przeznaczony), sprawny pionowy projektor 
pomiarowy. Urządzenie musi posiadać znak CE 

2. Wymagania techniczne: 
a Ekran o średnicy nie mniejszej niż 340 mm 
b Ekran z liniami pomiarowymi z kątem między nimi 90 stopni, wyposażony  
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w sprężyny umożliwiające przytrzymywanie folii na ekranie 

c 
Oświetlenie: światło przechodzące realizowane za pomocą żarówki halogenowej  
z zielonym filtrem 

d 
Oświetlenie: światło odbite realizowane za pomocą żarówki halogenowej poprzez 
dwa światłowody elastyczne, stalowe 

e 
Pochylenie źródła światła przechodzącego ±7 stopni, umożliwiające dokładne 
pomiary gwintu 

f 
Stolik umożliwiający realizację pomiarów w przestrzeni XZ, nie mniejszej niż 250 
mm na 125 mm 

g 
Stolik stalowy za szkłem w przestrzeni pomiarowej, umożliwiający pomiary  
w świetle przechodzącym od spodu 

h Szybki przesuw stolika 
i Rozdzielczość liniałów 0,5 µm 
j Możliwość mierzenia kąta z wykorzystaniem elektroniki odczytowo-pomiarowej 

k 
Oprogramowanie pomiarowe sterowane za pomocą ekranu dotykowego lub 
myszki i klawiatury, 

l 
W przypadku sterowania dotykowego, możliwość podłączenia myszki  
i klawiatury 

m Ekran dotykowy nie mniejszy niż 19” 
n Jednostka sterująca w zestawie 

o 
Oprogramowanie umożliwiające pomiar m.in.: promieni, średnic, kątów, punktów, 
prostych oraz wyznaczanie zależności między nimi, 

p Szybkie pomiary w osiach poprzez zerowanie wskazań 
q Wyświetlanie w czasie rzeczywistym pomiarów na ekranie 

r 
Możliwość tworzenia układu współrzędnych z wykorzystaniem elektroniki 
pomiarowej 

s Elektronika umożliwiająca zmianę jednostek pomiarowych z mm na cale 
t Elektronika umożliwiająca odczyt kąta w stopniach lub mierze dziesiętnej 
u Możliwość przesłania wyników pomiarowych do Excel 
v Możliwość tworzenia SPC 
w Możliwość zastosowania warstw dla wyników i pomiarów 
x Interfejs oprogramowania w języku polskim 

y 
Możliwość tworzenia programów pomiarowych w celu ich ponownego 
odtwarzania 

z Sterowanie za pomocą dotyku lub myszki i klawiatury 
aa Możliwość eksportu i importu danych do .dxf 
bb Możliwość eksportu danych do .txt lub .csv 
cc Możliwość tworzenia makr pomiarowych 
dd Możliwość tworzenia raportów w postaci graficznej lub tabelarycznej 
ee Możliwość edycji nazw pół raportu 
ff Możliwość dodawania tolerancji do wymiarów 

gg 
Możliwość wstawienia elementów konstrukcyjnych z innych już zmierzonych lub 
poprzez parametryzację 

hh Możliwość tworzenia baz pomiarowych 
ii Możliwość kasowania już wprowadzonych punktów lub całych geometrii 
jj Zamontowanie elektroniki odczytowej na projektorze 

kk 
Okablowanie łączące projektor z urządzeniem odczytowo-pomiarowym oraz 
umożliwiające podpięcie drukarki 

ll Współpraca z sensorem krawędziowym 
mm Sensor krawędziowy zamontowany na ekranie 
nn Obiektyw o powiększeniu 20x 
oo Kalibracja urządzenia za pomocą siatek 
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3. Wymagania dodatkowe: 

a 

Projektor pomiarowy dostarczony wraz ze świadectwem wzorcowania, wydanym 
przez polskie lub zagraniczne laboratorium, posiadające akredytację oraz 
wykazać spójność pomiarów z właściwymi wzorcami krajowych instytutów 
metrologii i wzorcami państwowymi (znak ILAC-MLA na świadectwie) 

b Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim 

c 
Dokumentacja techniczna producenta języku polskim 
i angielskim. 

d 
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiska, w siedzibie Zamawiającego 

e 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas reakcji serwisu 48 
godzin w siedzibie Kupującego 

 
 
UWAGA! Dodatkowe warunki realizacji zamówienia zawiera Tom II Rozdział 3 SIWZ. 
 
Miejsce montażu urządzenia:  Inkubator  Nowych Technologii IN-Tech 1 w Mielcu przy  
ul. Wojska Polskiego 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 4         

Część 4: Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią 

Centrum tokarskie CNC ze sprężarkownią 

Centrum tokarskie CNC 
Ilość – 

1 sztuka 
WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI  

1. 
Fabrycznie nowe centrum, dedykowane do precyzyjnej i wysokowydajnej obróbki 
wszystkich gatunków stali (też tych najtwardszych), aluminium, metali 
kolorowych i tworzyw sztucznych. Urządzenie posiada znak CE. 

Dane techniczne: 
2. Przesuwy robocze: 
a Przesuw w osi  X - min.200mm 
b Przesuw w osi  Y - min.+/-50mm 
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c Przesuw w osi  Z - min. 550mm 
d Średnica uchwytu trójszczękowego – min. 250mm 
e Średnica przelotu nad suportem poprzecznym – min. 530mm 
f Średnica przelotu nad łożem – min 530mm 
g Maksymalny przelot wrzeciona – min. 75mm 
h Maksymalna średnica toczenia dla głowicy BMT65 – min. 290mm 
3.  Wrzeciono i napędy osi: 
a Zakres obrotów wrzeciona – min. 3400obr/min 
b Moc wrzeciona – min. 22kW 
c Końcówka wrzeciona – A2-6 
4. Posuwy: 
a Szybkość dobiegów w osiach X i Y – min. 12m/min 
b Szybkość dobiegów w osi Z – min. 24m/min 
c Maksymalna siła pociągowa napędów osi X – min. 18kN 
d Maksymalna siła pociągowa napędów osi Y – min. 10kN 
e Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z – min. 22kN  
5. Głowica narzędziowa: 
a Liczba pozycji narzędziowych – min. 12 
b Liczba narzędzi napędzanych – min. 12 
c Moc narzędzi napędzanych - min. 9 kW 
d Obroty narzędzi napędzanych – min. 6000obr/min 
e Typ głowicy – BMT65 
6. Konik hydrauliczny: 
a Przesuw wzdłużny /programowalny/ - min. 530mm 
b Typ stożka – MK4 
c Siła docisku pinoli / zakres regulacji / - w zakresie min. 1,5 – 6,5 kN 
d Konik sterowany hydraulicznie 
7. Dokładności: 
a Dokładność pozycjonowania obrabiarki – w granicach max +/- 0,005mm 
b Powtarzalność obrabiarki -  w granicach max +/- 0,003mm 
8. Inne: 
a Ciężar maszyny - 4 000 – 10  000 kg 

b 
Zbiornik chłodziwa / pojemność / - min. 200l napełniony chłodziwem 
półsyntetycznym 

c Automatyczna sonda narzędziowa 
d Taśmowy wyrzutnik wiórów 

e 
Gabaryty maszyny (bez wyrzutnika wiórów): szerokość max. 3.3m, głębokość 
max. 1.7m 

9. Sterowanie i parametry: 
a Sterowanie CNC, 4 osie (w tym oś C),  kompatybilne do Fanuca 
b Pojemność pamięci – min.1 GB 
c Karta sieciowa WiFi 
d Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia 
e Zdalny monitoring stanu pracy maszyny 
f Monitor LCD min. 15” i złącze USB 
g Pokrętka elektroniczna 
h Głowica narzędziowa typ BMT65, 12 pozycyjna 
i Narzędzia napędzane - oś C 
j Orientacja wrzeciona 
k Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych 

l 
Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi, przesuw drzwi 
automatycznie 
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m Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej 
n Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza 
o Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo 
p Automatyczny układ centralnego smarowania 
q Oświetlenie przestrzeni roboczej obrabiarki 
r Blokowanie pamięci sterownika 
s Monitorowanie stanu pracy tokarki zdalnie przez Internet 
t Możliwość importu plików video, zdjęć i pdf 

Wyposażenie 
10. Wyposażenie główne: 

a 
Dokumentacja maszyny: 1 egz. wraz ze schematem instalacji elektrycznej, 
hydraulicznej i pneumatycznej 

b Dokumentacja DTR w języku polskim 
c Deklaracja CE oraz instrukcja w języku polskim 
d Maszyna zalana wszystkimi płynami eksploatacyjnymi 
e Pierwsze napełnienie chłodziwem półsyntetycznym 
f Przygotowanie do podłączenia odciągu mgły 

11. Wyposażenie dodatkowe 

a 
Oprawka napędzana osiowa  na tulejki wymienne ER32 – chłodzenie zewnętrzne 
– 1 szt. 

b 
Oprawka napędzana kątowa na tulejki wymienne ER32 – chłodzenie zewnętrzne – 
1 szt. 

c Oprawki stałe do  głowicy tokarskiej – chwyt cylindryczny fi40mm – 2 szt. 
d Oprawka stała do  głowicy tokarskiej – chwyt cylindryczny fi25mm – 1 szt. 
e Oprawki stałe do  głowicy tokarskiej – chwyt pod trzonek 25x25mm – 3 szt. 

f 
Zestaw wytaczaków HSS SCLCR- 8-10-12-16mm 4-części z chłodzeniem 
wewnętrznym, wersja A, z chłodzeniem centralnym, średnice D8-10-12-16mm , w 
etui. Do płytek CC..0602, wersje prawe – 1 szt. 

g 
Płytki do wytaczaków CCMT060204 – stal, płytka węglikowa do wytaczaków, 
łamacz średnio wykańczający, gatunek do stali – 10 szt. 

h 
Płytki do wytaczaków CCGT060202 – aluminium płytka węglikowa do 
wytaczaków, łamacz wykańczający, płytka z pokryciem diamentowym do 
aluminium – 10 szt. 

i 
Wytaczak HSS fi20mm SCLCR09.. wytaczak stalowy z chłodzeniem centralnym , 
wzmocniony 5xD , wersja prawa, oksydowany, do płytek CC..09T3… , średnica 
minimalna D22mm – 1 szt. 

j 
Płytki do wytaczaka CCMT09T304 -  stal (płytka węglikowa do wytaczaków 
SCLCR09 ; CCMT09T304 , łamacz średnio wykańczający, gatunek do stali) – 10 
szt. 

k 
Obrotowy kieł centrujący MK4 60° - kieł obrotowy precyzyjny, 60 stopni , na 
chwycie MK4 , stożek 20x25 , bicie max 0,005, udźwig 800kg, obr. Do 6300 
obr/min – 1 szt. 

l 
Nóż tokarski DCLNR2525 L=150 (trzonek noża 2525 do toczenia, planowania typ 
mocowania D-clamp , , geometria L, na płytki CN…1204..) – 1 szt. 

m 
Płytki do noża CNMG120408 – stal (płytki do toczenia, planowania do noża 
tokarskiego , typ CNMG120408 , łamacz średnio-zgrubny, pokrycie do stali) – 10 
szt. 

n 
Płytki do aluminium CNMG120404 (płytki do toczenia, planowania do noża 
tokarskiego , typ CNMG120404 , polerowana do aluminium) – 10 szt. 

o 
Nóż tokarski zew. SVJBR2525 L=150 (trzonek noża tokarskiego 2525 do toczenia 
wykańczającego , typ  mocowania S, geometria J,  na płytki VB..1604..) – 1 szt. 

p Płytki do noża VBMT160404 (Stal) (płytki do toczenia wykańczającego typ 
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VBMT160404 , łamacz średnio wykańczający do stali, pokrycie do stali) – 10 szt. 

q 
Płytki VBMT160404 (stal nierdzewna) (płytki do toczenia wykańczającego typ 
VBMT160404 , łamacz średnio wykańczający do stali, pokrycie do stali 
nierdzewnych) – 10 szt. 

r 

Oprawka stała do głowicy BMT65 ,do mocowania listwy przecinakowej 
H=32mm (uchwyt do mocowania listew do przecinania, system mocowania 
BMT65 kompatybilny z głowicami narzędziowymi jak w oferoiwanej maszynie, 
wielkość listew 32mm , chłodzenie zewnętrzne) – 1 szt. 

s 
Listwa do przecinania H=32 o szerokości płytki 3mm średnica 
cięcia=100mm (listwa do przecinania  wysokość 32mm, szerokość , 3mm, Dmax 
100mm) – 1 szt. 

t 
Płytki do przecinania 3mm – stal (płytki do przecinania do stali  do listew jak 
wyżej, szerokość 3mm, pokrycie do stali) – 10 szt. 

u 
Płytka do przecinania 3mm – stal nierdzewna (płytki do przecinania do stali  do 
listew jak wyżej, szerokość 3mm, pokrycie do stali nierdzewnych) – 10 szt. 

v 
Płytki do przecinania 3mm – aluminium (płytki do przecinania do stali  do listew 
jak wyżej, szerokość 3,1mm, polerowane do Aluminium) – 10 szt. 

w 
Uchwyt do tulei zaciskowych ER32, 2-20mm L= 80mm z chwytem walcowym 
fi=40mm – 1 szt. 

x Nóż na płytki do wykonywania gwintów zew. SER 2525 płytki=16 – 1 szt. 

y 
Zestaw płytek „16”  do gwintów zewnętrznych – stal, stal nierdzewna (Zestaw 
płytek do gwintopwnia zewnętrznego gwintów metrycznych ISO 60 stopni ,  
pokrycie do stali, 2x p1,0 , 2xp1,25 , 2xp1,5 , 2xp1,75 , 2xp2,0) – 1 szt. 

z 
Zestaw szczęk górnych twardych 101x39x54 skok 1,5mmx60  (Kpl. Szczęk 
górnych twardych 101x39x54 1,5mmx60  do HS10/B-210 HC10 ) – 1 szt. 

aa 
Komplet szczęk miękkich 110x40x40 skok 1,5x60 (Komplet szczęk 
miękkich110x40x40 do HS10/B-210 HC10) – 2 szt. 

bb 
Nóż do przecinania/rowkowania trzonek 25x25 zintegrowany średnica 
cięcia/rowk. Do 34mm (trzonek noża  do przecinania , 2525mm , wersja prawa, 
szerokość 3mm  , wysięg do 20mm , do płytek typu GDM30, GDG30) – 1 szt. 

cc 
Płytki uniwersalne do przecinania I rowkowania szer.3mm – stal nierdzewna 
(płytki węglikowe do rowkowania GDM30, przecinania o szerokości 3mm, łamacz 
ogólny, gatunek do stali nierdzewnych) – 10 szt. 

dd 
Płytki uniwersalne do przecinania I rowkowania szer.3mm – stal (płytki 
węglikowe do rowkowania GDM30, przecinania o szerokości 3mm, łamacz ogólny, 
gatunek do stali) – 10 szt. 

ee 
Płytki uniwersalne do przecinania I rowkowania szer.3mm – aluminium (płytki 
węglikowe do rowkowania GDG30, przecinania o szerokości 3mm, łamacz do 
aluminium, do aluminium) – 10 szt. 

ff 

Suwmiarka elektroniczna: 0-200mm IP67 
ORIGIN (zerowanie ABS) , auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności), 
sygnalizacja niskiego napięcia cyfrowy, skala metryczna, głębokościomierz  płaski, 
rozdzielczość 0,01mm, czas życia baterii około 5 lat, dokładność: ≤ 200 mm : 
±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm – 1 szt. 

gg Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d8 L=80 – 1 szt. 
hh Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d10 L=80 – 1 szt. 
ii Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d12 L=80 – 1 szt. 
jj Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d16 L=80 – 1 szt. 

kk Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d20 L=80 – 1 szt. 

ll 
Mikrometr 0-25mm 0.01 
Dokładność ±2 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, powierzchnie pomiarowe z 
węglika spiekanego docierane, wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 
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mm z blokadą – 1 szt. 

mm 

Mikrometr 25-50mm 0.01 
Dokładność ±2 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, powierzchnie pomiarowe z 
węglika spiekanego docierane, wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 
mm z blokadą – 1 szt. 

nn 

Mikrometr 50-75mm 0.01 
Dokładność ±2 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, powierzchnie pomiarowe z 
węglika spiekanego docierane, wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 
mm z blokadą – 1 szt. 

oo 

Mikrometr 75-100mm 0.01 
Dokładność ±3 µm, płaskość 0.6μm, podziałka 0.01, powierzchnie pomiarowe z 
węglika spiekanego docierane, wrzeciono pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0.5 
mm z blokadą – 1 szt. 

pp Pupitaster 0.8/0.01mm – 1 szt. 

12.  

Oprogramowanie CAM w najnowszej dostępnej wersji (wraz z postprocesorem) 
obsługujące tokarkę z osią Y,  współpracujące z oprogramowaniem użytkownika  
Parametry minimalne: 
- możliwość programowania toczenia z osią C i Y;  
- możliwość odczytu danych z następujących formatów: STEP, STL, IPT, IGES, ESP, 
SLDPRT; 
- możliwość eksportu i importu bazy narzędzi z plików ETL; 
- postprocesor do oferowanej maszyny 
 

13. Wymagania dodatkowe: 

a 
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny, w siedzibie Zamawiającego 

b 
Dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie 
programowania w siedzibie Zamawiającego 

c 
Czterodniowe szkolenie (32h) personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie 
oprogramowania CAM w siedzibie Zamawiającego 

d 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas reakcji serwisu 24 
godzin  

Sprężarka śrubowa zestaw 
Ilość – 

1 sztuka 
WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI  

1. 
Fabrycznie nowy, wyposażony m.in. w osuszacz chłodniczy, filtr wstępny i filtr 
dokładny oraz zbiornik 500 l 
Urządzenie musi posiadać znak CE 

2. Dane techniczne zestawu 

a 
Sprężarka śrubowa z osuszaczem chłodniczym: 
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,8/1,0/1,3/ 1,5 

b Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 0,8 MPa ] 50 
c Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 1,0 MPa ] 40 
d Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 1,3 MPa ] 33 
e Stała wydajność: Wydajność [m3/h] [ 1,5 MPa ] 20 
f Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] max.1920x660x1520 
g Przyłącze sprężonego powietrza - G ¾ 
h Masa max [kg] 400 (0,8-1,0 MPa) / 445 (1,3-1,5 MPa) 
i Pojemność zbiornika [l] min.500 
j Temperatura otoczenia [°C] +5 ÷ +40 
k Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] 1200 
l Temperatura sprężonego powietrza [°C] około 10 powyżej temperatury otoczenia 

m Poziom dźwięku max. [db(A)] 72 
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n Sposób przenoszenia napędu  - przekładnia pasowa 
o Znamionowa moc silnika [kW] 5-6 
p Napięcie zasilania [V] 400 
q Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] 5x2,5 
r Zabezpieczenie min. [A] 20 
s Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] +3 
t Klasa czystości spręż. powietrza wg.ISO 8573.1 – 2.4.2 

Wyposażenie 
3. Wyposażenie podstawowe 
a Sterownik mikroprocesorowy 
b Przyłącze sprężonego powietrza 3/4'' 
4. Wyposażenie dodatkowe 
a Dokumentacja: 1 egz. wraz ze schematem instalacji elektrycznej, pneumatycznej 
b Dokumentacja DTR w języku polskim 
c Deklaracja CE oraz instrukcja w języku polskim 
d Dokumentacja niezbędna dla rejestracji urządzenia w UDT 

5.  
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas reakcji serwisu 24 
godzin 

6. 
W przypadku naprawy sprężarki w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych 
Wykonawca udostępni na okres naprawy sprężarkę zastępczą 

 
 
UWAGA! Dodatkowe warunki realizacji zamówienia zawiera Tom II Rozdział 4 SIWZ. 
 
Miejsce montażu urządzenia:  Inkubator  Nowych Technologii IN-Tech 1 w Mielcu przy  
ul. Wojska Polskiego 9. Wejście do pomieszczenia w którym będzie zamontowane urządzenie 
stanowi  brama o wymiarach 2.9 m szerokość x 3.4 m wysokość. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 5          

Część 5: Pionowe centrum obróbcze CNC 

 

Pionowe centrum obróbcze CNC 
Ilość – 

1 sztuka 
WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI 

1. 

Fabrycznie nowe pionowe centrum  obróbcze CNC dedykowane do obróbki detali 
o gabarytach 1600x800mm, wszystkich gatunków stali (też tych najtwardszych), 
aluminium, metali kolorowych i tworzyw sztucznych. 
Urządzenie musi posiadać znak CE 

Dane techniczne: 
2. Przesuwy robocze: 
a Przesuw w osi  X - min.1600 mm 
b Przesuw w osi  Y - min.800 mm 
c Przesuw w osi  Z - min.750 mm 
d Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem -   
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w zakresie od max.110mm do  min. 850mm 
3. Stół roboczy: 
a Powierzchnia stołu – min. 1600x700mm  
b Maksymalne obciążenie stołu – min. 900kg  
c Wykonanie stołu – rowki T-owe  
4.  Wrzeciono i napędy osi: 
a Stożek mocujący - ISO 40 
b Maksymalne obroty - min. 12 000obr/min 
c Maksymalny moment obrotowy - min. 120Nm 
d Maksymalna moc wrzeciona - min. 22,4 kW 
e Maksymalna siła pociągowa osi XYZ  - min. 15kN 
5. Posuwy robocze i szybkość dobiegów: 
a Szybkość dobiegów w osiach X , Y , Z - min. 30,5m/min 
b Posuwy robocze X, Y, Z - min. 20m/min   
6. Magazyn narzędziowy: 
a Pojemność narzędzi w magazynie - min 30 
b Maksymalna średnica narzędzia (wszystkie narzędzia)  - min. 60mm 
c Maksymalna średnica narzędzia (boczne pozycje wolne) – min. 125mm 
d Maksymalny ciężar narzędzia – min. 5kg 
e Czas wymiany narzędzia (narzędzie-narzędzie) - max. 3s 
f Czas wymiany narzędzia (wiór-wiór) -  max. 4s 
g Maksymalna długość narzędzia – min 400mm 
7. Dokładności:  

a 
Dokładność pozycjonowania maszyny – w zakresie max. +/-0,008mm (wymagane 
liniały w osiach) 

b 
Powtarzalność pozycjonowania maszyny – w zakresie max. +/-0,005mm 
(wymagane liniały w osiach) 

8. Inne:  
a Ciężar maszyny – w zakresie 9 000 – 11  000kg 

b 
Gabaryty maszyny (bez wyrzutnika wiórów): szerokość max. 4.1m, głębokość 
max. 2.8m, wysokość 3.4m 

9. Sterowanie i parametry: 

a System sterowania: CNC, 3 osie, kompatybilne do Fanuca  

b Menu – interfejs użytkownika – język polski 
c Pojemność pamięci - min. 1GB 
d Karta sieciowa WiFi 
e Monitor kolorowy LCD min 15” i złącze USB 
f Możliwość importu plików video, zdjęć i pdf 

Wyposażenie 
10. Wyposażenie główne: 

a Układ chłodzenia wrzeciona 
b Napęd wrzeciona bezpośredni (typ in-line) 
c Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych 

d 
Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i bocznymi oknami 
uchylnymi 

e Magazyn boczny – min. 30-o pozycyjny 
f Blokowanie pamięci sterownika 
g Układ przedmuchu stożka wrzeciona 
h Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej 
i Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza 
j Pokrętka elektroniczna (pilot zdalny) na kablu z wyświetlaczem LCD 
k Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia 
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l Śrubowy wyrzutnik wiórów 
m Programowalne położenie kątowe dyszy chłodziwa 
n Automatyczny układ centralnego smarowania 

o 
Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo (pojemność: min. 350 l) 
napełniony chłodziwem półsyntetycznym 

p Oświetlenie przestrzeni roboczej 

q 
Zestaw sond  bez kablowy do pomiaru narzędzi na promieniu i długości oraz do 
pomiaru i ustawiania detali z oprogramowaniem 

r 
Układ filtrowania chłodziwa min. 25µm niezbędny przy obróbce żeliwa, 
aluminium 

s Chłodzenie przez wrzeciono z opcją chłodzenia powietrzem - min. 21bar 
t Opcja makro, orientacja wrzeciona i skalowania układu 
u Monitorowanie stanu pracy obrabiarki zdalne przez Internet 
v Graficzne wsparcie programowania 

w 
Dokumentacja maszyny: 1 egz. wraz ze schematem instalacji elektrycznej, 
hydraulicznej i pneumatycznej 

x Dokumentacja DTR oraz instrukcja w języku polskim 
y Deklaracja CE w języku polskim 
z Maszyna zalana wszystkimi płynami eksploatacyjnymi 

aa Pierwsze napełnienie chłodziwem półsyntetycznym 
bb Opcja rozbudowy obrabiarki do 4 i 5 osi 
cc Przygotowanie do podłączenia odciągu mgły 

11. Wyposażenie dodatkowe 

a 

Wiertło składane fi20mm 3xD chwyt=25 na płytki do stali, stali nierdzewnej, 
aluminium - wiertło (trzonek) składane 2 płytkowe, średnica D20mm, długość 
robocza min.60mm , chwyt Whistle notch D25mm na płytki typu, korpus 
oksydowany – 1 szt. 

b 
Wiertło składane fi20mm 5xD chwyt=25 na płytki do  stali, stali nierdzewnej, 
aluminium, wiertło (trzonek) składane 2 płytkowe, średnica D20mm, długość 
robocza min.100mm , chwyt Whistle notch D25mm, korpus oksydowany – 1 szt. 

c 
Płytki do wiertła składanego fi20mm (stal) płytki węglikowe do powyższych 
wierteł, łamacz podstawowy, pokrycie do stali i stali stopowych – 10 szt. 

d 
Płytki do wiertła składanego fi20mm (stal nierdzewna) płytki węglikowe do 
powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów skrawania w stali nierdzewnej, 
pokrycie do stali nierdzewnych – 10 szt. 

e 
Płytki do wiertła składanego fi20mm (aluminium) płytki węglikowe do 
powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów skrawania w aluminium, płytki 
polerowane do aluminium – 10 szt. 

f 
Wiertło składane fi30mm 3xD chwyt=32 na płytki do stali, stali nierdzewnej, 
aluminium. wiertło (trzonek) składane 2 płytkowe, średnica D30mm, długość 
robocza min 90mm , chwyt Whistle notch D32mm, korpus oksydowany – 1 szt. 

g 
Wiertło składane fi30mm 5xD chwyt=32 na płytki do stali, stali nierdzewnej, 
aluminium. Wiertło (trzonek) składane 2 płytkowe, średnica D30mm, długość 
robocza min 150mm , chwyt Whistle notch, korpus oksydowany – 1 szt. 

h 
Płytki do wiertła składanego fi30mm (stal) płytki węglikowe do powyższych 
wierteł, łamacz podstawowy, pokrycie do stali i stali stopowych – 10 szt. 

i 
Płytki do wiertła składanego fi30mm (stal nierdzewna) płytki węglikowe do 
powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów skrawania w stali nierdzewnej, 
pokrycie do stali nierdzewnych – 10 szt. 

j 
Płytki do wiertła składanego fi30mm (aluminium) płytki węglikowe do 
powyższych wierteł, łamacz do niskich oporów skrawania w aluminium, płytki 
polerowane do aluminium – 10 szt. 
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k Wiertło VHM 3xD DIN6539 3,3mm TiAlN – 1 szt. 
l Wiertło DIN 6539 VHM 3xD TiAlN 4,2mm – 1 szt. 

m Wiertła DIN 6539 VHM 3XD TiAlN 5,0mm – 1 szt. 
n Wiertło VHM 3xD 6,8mm TiN – 1 szt. 
o Wiertło VHM 3xD 8,5mm TiAIN – 1 szt. 
p Wiertło fi 10,2 VHM TiAIN 3XD  – 1 szt. 
q Wiertło fi 12  VHM TiAIN 3XD  – 1 szt. 
r Wiertło D=14mm VHM TiN 3XD – 1 szt. 
s Tulejka zaciskowa ER32 470E fi4 – 1 szt. 
t Tulejka zaciskowa ER32 470E fi6 – 1 szt. 
u Tulejka zaciskowa ER32 470E fi8 – 1 szt. 
v Tulejka zaciskowa ER32 470E fi10 – 1 szt. 
w Tulejka zaciskowa ER32 470E fi16 – 1 szt. 
x Tulejka zaciskowa ER25 - fi 6– 1 szt. 
y Tulejka zaciskowa ER25-fi4 – 1 szt. 
z Komplet tulejek ER40 23szt. (3-26mm) – 1 szt. 

aa Oprawka do głowic nasadzanych SK 40 trzpień 16, A-35  – 1 szt. 
bb Oprawka do głowic nasadzanych SK 40 trzpień 22, A-35 – 1 szt. 
cc Oprawka Weldon SK 40 fi-06   A-50 – 1 szt. 
dd Oprawka Weldon SK 40 fi-08   A-50 – 1 szt. 
ee Oprawka Weldon SK 40 fi-10   A-50 – 1 szt. 
ff Oprawka Weldon SK 40 fi-12   A-50 – 1 szt. 
gg Oprawka na tulejki zaciskowe SK 40  A=70 ER32 – 5 szt. 
hh Oprawka na tulejki zaciskowe SK40  A=100 ER32 – 5 szt. 
ii Zestaw tulejek 470EA | ER32 | 15 szt. - uszczelnione – 1 szt. 

jj 

Głowica do planowania fi40mm 45 stopni na płytki ośmioostrzowe Z=3 (głowica 
do planowania o obniżonych oporach skrawania , na płytki ośmioostrzowe,  
jednostronne, srednica 40mm, nasadzana na trzpieniu d16mm, ilość ostrzy 3. 
oksydowana. Na płytki typu OF..0504)– 1 szt. 

kk 
Płytki do głowicy fi40 ośmioostrzowe (stal nierdzewna) (płytki do powyżeszj 
głowicy , typ OFMT050405 do stali nierdzewnych) – 10 szt. 

ll 
Frez trzpieniowy fi22 90stopni L=110mm chwyt20 z=3/4 długość płytki 
min.11mm (frez trzpieniowy D22mm, na chwycie walcowym D20mm , długość 
110mm , na płytki typu BD..11.. , oksydowany) – 1 szt. 

mm 
Płytki do freza fi22 (aluminium) (płytki typu BDGT11T304 polerowane do 
aluminium)– 10 szt. 

nn 
Frez na płytki wymienne fi16 90st. chwyt=16  (frez trzpieniowy D16mm, na 
chwycie walcowym D16mm , długość 100mm , na płytki typu BD..11.. , 
oksydowany) – 2 szt. 

oo 
Płytka do freza fi16 (stal) (płytki typu BDMT11T308 , łamacz do stali , pokrycie do 
stali)  – 10 szt. 

pp 

Imadło maszynowe precyzyjne szer./wys./rozstaw 150/50/200 długość=420mm   
twardość elementów min 60HRC, tolerancja wykonania +/-0,02mm, system pull 
down , możliwość rozbudowania w imadło hydrauliczne, możliwość dokupienia 
szczęk płaskich , pryzmatycznych, ze stopniem, 5 lat gwarancji, 2- śruby blokujące 
szczękę ruchomą przed przesunięciem, w zestawie  blokada detalu, klucze 
obsługowe, łapy - 4szt, kości ustawcze 16mm – 1 szt. 

qq Nakrętka teowa do rowków (mocowania imadła) T DIN508 16 mm x M 12 – 4 szt. 
rr Śruby dwustronne DIN6379 M12 x 63mm – 4 szt. 
ss Nakrętka z kołnierzem 1,5xD M12 – 4 szt.  
tt Zestaw podkładek równoległych 14 par 150 x 8 x14 stal 62HRC – 1 szt. 
uu Czujnik krawędziowy 3D z chwytem Weldon D=20mm  0.01mm – 1 szt.  
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vv Końcówka do czujnika 3D krótka 25mm  d=4mm – 3 szt. 
ww Trzpień zaciągowy (grzybek) SK40 z otworem na chłodzenie – 20 szt. 

xx 

Uniwersalny zestaw do mocowania M16xT16 (łapy, piramidki, szpilki, nakrętki 
itp.) mat. hartowany . Klasa 8 lub 10 (Skrzynka z asortymentem elementów do 
mocowania M16xT16 , 49szt, łapy, piramidy podporowe, śruby, smar, w 
drewnianym etui.) – 1 szt.  

yy Pupitaster 0.8/0.01mm - 1 szt. 
zz Uchwyt dwuprzegubowy do mocowania pupitastera – 1 szt. 

12. Wymagania dodatkowe 

a 
Sterowanie obrabiarki współpracujące z oprogramowaniem CAM użytkownika 
(Esprit EdgeCAM) 

b 
Wykonawca dostarczy postprocesor do oprogramowania EdgeCAM posiadanego 
przez użytkownika 

c 
Wykonawca dostarczy postprocesor i aktualizację do najnowszej wersji do 
oprogramowania Esprit posiadanego przez użytkownika 

d 
Instalacja, uruchomienie i dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) 
Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny, w siedzibie Zamawiającego 

e 
Dwudniowe szkolenie (16h) personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie 
programowania w siedzibie Zamawiającego 

f 
Czterodniowe szkolenie (32h) personelu (2-4 osoby) Zamawiającego w zakresie 
oprogramowania CAM w siedzibie Zamawiającego 

g 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski, czas reakcji serwisu 24 
godzin  

 
 
UWAGA! Dodatkowe warunki realizacji zamówienia zawiera Tom II Rozdział 5 SIWZ. 
 
Miejsce montażu urządzenia:  Inkubator  Nowych Technologii IN-Tech 1 w Mielcu przy  
ul. Wojska Polskiego 9. Wejście do pomieszczenia w którym będzie zamontowane urządzenie 
stanowi  brama o wymiarach 2.9 m szerokość x 3.4 m wysokość. 




