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INSTYTUT PALEOBIOLOGII 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

PL - 00-818 WARSAW, POLAND, UL. TWARDA 51/55 
Tel. (48-22) 697-88-50 Fax. (48-22) 620-62-25 

REGON: 000326316, NIP: 525-00-09-329 

 
 
 
                                                                                                                                          

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego 
 
Przedmiot postępowania 

Dostawa źródła promieniowania 
rentgenowskiego do wysokorozdzielczego 
mikrotomografu komputerowego wraz z jego 
instalacją, przeprowadzeniem testów 
poprawności instalacji i funkcjonowania, 
kalibracją i przeglądem tomografu. 

Kod CPV: 33115100-0 Skanery do tomografii 
komputerowej 
33115000-9 Urządzenia do tomografii 
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 

 
 
Tryb udzielania zamówienia: 
 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z 
Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 
dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

Zamawiający Instytut Paleobiologii im. Romana 
Kozłowskiego, Polska Akademia Nauk, ul. 
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,  
NIP: 525-00-09-329, REGON: 000326316 

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 
 
Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródła promieniowania rentgenowskiego do 
wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego dla Instytutu Paleobiologii im. 
Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 
wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i 
funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu. 
 
Wymagania techniczne: 
Urządzenia brane pod uwagę w tym postępowaniu przetargowym powinny zawierać 
najnowsze, ale sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne. Wykonawca 
gwarantuje, że aparatura jest nowa, wolna od wad materiałowych i prawnych, bezpieczna 
w użytkowaniu oraz wykonana i dostarczona zgodnie z wymaganiami Umowy i w pełni 
kompatybilna z mikrotomografem komputerowym Zeiss XRadia MicroXCT-200 znajdującym 
się w siedzibie Instytutu Paleobiologii PAN. 
 
Urządzenie powinno się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi 
i warunkami ogólnymi nie gorszymi niż: 
Źródło promieniowania do mikrotomografu XRadia MCT-200: lampa rentgenowska typu 
zamkniętego z wolframową anodą; maksymalna moc źródła: min. 8W; maksymalne napięcie 
źródła: min. 90kV; możliwość regulacji napięcia źródła w przedziale 20 – 90 kV; osiągalny 
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rozmiar wiązki promieniowania rentgenowskiego (focal spot size): nie większy niż 5μm; 
możliwość montowania filtrów do modyfikacji wiązki promieniowania rentgenowskiego.   
 
Po instalacji źródła wykonawca przeprowadzi test bezpieczeństwa radiacyjnego 
(promieniowanie mniejsze niż 1µSv/h w każdym miejscu na powierzchni mikrotomografu) i 
dostarczy zamawiającemu protokół z testu. 
 
Wykonawca udzieli gwarancji na źródło promieniowania do mikrotomografu XRadia MCT-
200 na co najmniej 12 miesięcy. 
 
II. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś 
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 

5. Formularz oferty należy wpiąć jako pierwszą stronę oferty. 
6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej SIWZ. 
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, winna być napisana na 

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

8. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadami 
reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu 
weryfikacji zasad reprezentacji wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny 
być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

13. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno 
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.  

14. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres 
zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę źródła promieniowania rentgenowskiego do 
wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego dla Instytutu Paleobiologii 
PAN w Warszawie przy ul. Twardej 51/55. NIE OTWIERAĆ PRZED 23 października 2019 
r. GODZ. 10:15. 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 
16. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 34 ust 5 pkt 1-4. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału o 
których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące: 
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1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia (w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku 
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie), co najmniej 1 dostawę o o podobnym zakresie z podaniem przedmiotu dostaw, 
dat i wartości oraz odbiorców dostaw oraz załączą dokument lub dokumenty 
potwierdzające, że wymienione powyżej dostawy zostały wykonane należycie), 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 
1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, 

techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, złożone na druku 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
Wykaz dostaw zgodnie z warunkiem określonym w części III ust. 2 pkt 2.1. SIWZ na  
Załączniku nr 3 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że 
wyszczególnione w nim dostawy zostały wykonane należycie. 
Oświadczenia Wykonawcy, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą ww. 
oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożą te dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1 Cena 100 pkt. 
2 Przy przeliczaniu punktów zamawiający posłuży się wzorem: 

 
gdzie: 
Cmin – cena najtańszej oferty 
Cbad – cena oferty badanej 

 
 
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1 Cena wyrażona w walucie polskiej „PLN”, Unii Europejskiej „EUR” lub w dolarach 

amerykańskich „USD”.  
2 Dla oceny ofert waluty będą przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP z dnia 

otwarcia ofert. 
 
1. Wykonawca uwzględni ceny za wszystkie elementy przedmiotu zamówienia 

z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego 
zamówienia (w tym: koszt transportu, koszt montażu i gwarancji) i ewentualne upusty 
oferowane przez Wykonawcę, a dla oceny ofert przy określeniu cen brutto podatek VAT 
obowiązujący w stawce w dniu składania ofert. 

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianom. Dla tak określonych cen netto w trakcie realizacji 
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umowy zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej z dnia wystawienia 
faktury przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne 
omyłki w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W ofercie należy podać wartość brutto i stawkę podatku VAT zaokrąglone do dwóch 
miejsc po przecinku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 r. 
(Dz. U. Nr 212 poz. 1337) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania 
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.  

 
VII. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie 

ofert. 
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w Administracji Instytutu Paleobiologii PAN, adres: 

Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, pokój nr 155. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2019 r. o godz. 10:15. Oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie 
ustawowego terminu. 
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30 
w siedzibie Zamawiającego, ul. Twarda 51/55, pok. 155 (I piętro). 

 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane wykonawcom 
i zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. Wezwanie do uzupełnienia 
dokumentów Zamawiający może przesłać faxem lub pocztą elektroniczną, ale 
dokumenty Wykonawcy są zobowiązani złożyć w formie pisemnej. 

2. Numer faksu Zamawiającego: +48 22 620-62-25, adres poczty elektronicznej: 
lukas@twarda.pan.pl 

3. Wykonawca potwierdzi (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymanie korespondencji.  
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: prof. 

Jarosław Stolarski, tel. 22 697 88 50, fax: 22 620 62 25, e-mail: stolacy@twarda.pan.pl 
 

X. Wybór oferty i termin zawarcia umowy  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których 
mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 
ustawy, w  terminie  nie  krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o   
wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i 
informacji do uzupełnienia umowy (w tym danych osoby, która będzie zawierała umowę w 
imieniu Wykonawcy, danych kontaktowych wskazywanych w umowie itp.). 
 
XI. Istotne postanowienia umowy 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ. 
2. Zapisy umowy nie kwestionowane pisemnie w terminie przewidzianym na pytania i 

wyjaśnienia dotyczące specyfikacji, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w 
chwili podpisywania umowy. 
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XII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XIV. Środki ochrony prawnej 
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
XV. Ochrona danych osobowych 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy o zamówienie 
publiczne:  
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”, informujemy, że:  
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii 
Nauk, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 (dalej IP PAN); 
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w IP PAN: iodo@twarda.pan.pl 
3) 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 (j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa PZP”. 

 

 
 
 
Załączniki : 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 
Załącznik nr 3 – Doświadczenie Wykonawcy 
 
Warszawa, 7.10.2019    

 
 

ZATWIERDZAM 
 
Prof. dr hab. Jarosław Stolarski 

                                                                              Dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 
MY,  NIŻEJ PODPISANI,  

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

Działając w imieniu i na rzecz 

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

Adres siedziby 

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

Adres do korespondencji 

………………………………………………….….…………...………. 

tel. …………….……….., fax. ……….………....………, e-mail:  

…………………….....………. 

Osoba do kontaktu  

………………………………………………………………….……..……… 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę źródła 
promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego 
dla Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności 
instalacji i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu” 
składamy niniejszą ofertę. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z 

załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. 
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem i montażem, zgodnie z 

za cenę łączną: brutto.................................. (słownie: ....................................................)  
Powyższa cena została obliczona przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości:  .................% 
3. Na oferowaną przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na …………………………… 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
6. Zamówienie wykonamy samodzielnie* 

Część zamówienia (określić zakres) .................................................zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom* 

7. Ofertę niniejszą składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
8. Załącznikami do niniejszego formularza są: 
1) ................................................................. 

2) .................................................................. 

3) ………………………………………………. 
 
4) ………………………………………………. 
 
..............................., dnia .......................                 ............................................... 

podpis Wykonawcy lub 
upoważnionego  

                                                                                 przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y  

o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 
wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” na: 

 
dostawę źródła promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego mikrotomografu 
komputerowego dla Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów 
poprawności instalacji i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu 
 
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

 
 
 

................................, dnia .......................                 …………........................... 
podpis Wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy  
 
 
Doświadczenie Wykonawcy 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
dostawę źródła promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego 
mikrotomografu komputerowego dla Instytutu Paleobiologii im. Romana 
Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz 
z jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji 
i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu 
 
oświadczamy, że w okresie ostatnich 5-ciu lat wykonaliśmy następujące dostawy: 
 
 
Nazwa i adres 
zamawiającego 

Opis zamówienia,  
zakres 

Wartość  
netto 

Termin  
wykonania 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
w załączeniu znajduje się ................. dokumentów potwierdzających, że dostawy te 
zostały wykonane należycie. 
 
 
 
..................................., dnia ...........................         .................................................... 
                                                                                 podpis Wykonawcy  
                                                                lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
Oświadczenie Wykonawcy  
 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa źródła 
promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego mikrotomografu 
komputerowego wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji 
i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 
                                                                                                                                         (podpis  osoby/ osób uprawnionych  

                                                                                                    do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 
1-4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………
………...........…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
       ………………………………………… 
                                                                                                                                         (podpis  osoby/ osób uprawnionych  

                                                                                                    do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.: 
………………………………………………..…………………………………….  
                                (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
               ………………………………………… 
                                                                                                                                (podpis  osoby/ osób uprawnionych  
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                                                                                             do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e 
podwykonawcą/ami:………………………..……  
……………………………………………………………………………………….……………..
….…  
                      (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 
                                                                                                                                (podpis  osoby/ osób uprawnionych  

                                                                                             do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 
                                                                                                                                (podpis  osoby/ osób uprawnionych  

                                                                                             do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 
Rozdział 2. Istotne postanowienia umowy. 

 
UMOWA nr ……………… 

 
Zawarta w dniu ………………………………..………………………w Warszawie, pomiędzy: 
 
Instytutem Paleobiologii PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 51/55, wpisanym do 
rejestru instytutów naukowych PAN: RIN-II-8/98, NIP 525-00-09-320, w imieniu którego działa: 
 
................................................................................................................................................ 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 
 
.................................. 
zwaną dalej Wykonawcą 
 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.1.2019 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami), 
została zawarta umowa o treści następującej  

§ 1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa źródła promieniowania rentgenowskiego do 
wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego dla Instytutu Paleobiologii im. 
Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z 
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jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i funkcjonowania, kalibracją 
i przeglądem tomografu. 

§ 2. Termin i miejsce realizacji umowy 

Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania Umowy. 
Miejsce dostawy: Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa. 
 

§ 3. Wartość przedmiotu umowy 

1. Wartość przedmiotu umowy netto wynosi ...............……………….. zł plus podatek VAT 
w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym koszty transportu, montażu, gwarancji). 

§ 4. Warunki płatności 

1. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli 
obu Stron umowy, protokół odbioru przedmiotu umowy. 

2. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury VAT w terminie płatności upływającym 
w ciągu 30 dni od doręczenia faktury wraz z oryginałem protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń.  

3. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta 
Zamawiającego.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT oraz posiada nr NIP 
525-00-09-329. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 
................. 

6. Płatność będzie dokonana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

§ 5. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu umowy 

Za datę odbioru strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu 
umowy. 
Do podpisywania protokołu odbioru upoważnieni są:  

- ze strony Zamawiającego: ……………………… 

- ze strony Wykonawcy : ………………………… 
 
Zmiana osób upoważnionych, wymienionych powyżej następuje w formie pisemnej bez 
konieczności sporządzania aneksu do umowy. 
 
Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po instalacji, uruchomieniu  
i przetestowaniu dostarczonego urządzenia. Potwierdzenie zgodności parametrów  
z parametrami przedstawionymi w ofercie nastąpi poprzez wykonanie skanu jednej 
bezpłatnej próbki wzorcowej dostarczonej przez wykonawcę przy zastosowaniu 
maksymalnej rozdzielczości urządzenia i wykonaniu rekonstrukcji skanowanej objętości 
pokazującej obiekty nie większe niż 2 µm. 
Wykonawca wraz z dostawą powinien dostarczyć pisemną gwarancję oraz dokumentację 
techniczną urządzeń wchodzących w skład dostawy. 
 
 

§ 6. Warunki gwarancji 
Przedmiot umowy objęty jest gwarancją przez okres ………………… 
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W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym czas obowiązywania gwarancji 
będzie przedłużany o okres upływający pomiędzy zgłoszeniem awarii a jej całkowitym 
usunięciem. 
Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady urządzenia oraz uszkodzenia powstałe 
w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu. 
W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do 
wymiany wadliwego elementu na nowy.  
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową 
drogą telefoniczną i elektroniczną. Czas reakcji serwisu: do 72 godzin od momentu 
powiadomienia o awarii.  
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia 
przyjęcia zgłoszenia przez serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia 
specjalistycznych części serwis ten nie może być dłuższy niż 28 dni, chyba, ze strony 
w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas 
naprawy. Dopuszcza się możliwość przesłania urządzenia lub elementu, który uległ awarii do 
wskazanego przez Wykonawcę serwisu, w takim przypadku koszty transportu w okresie 
gwarancji pokrywa Wykonawca, a terminy liczone są od momentu dostarczenia wysłanego 
urządzenia lub elementu.  
W przypadku wysyłki sprzętu do serwisu mającego siedzibę za granicą czas naprawy nie 
może przekroczyć 30 dni. Koszty wysyłki w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 
Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy. 

 

§ 7. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przypadku w którym wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. Wykonawcy przysługuje w tym wypadku wynagrodzenie za 
roboty faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia o odstąpieniu. 

2. Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od ujawnienia poniższych 
okoliczności tj. w razie: 
a) utraty zdolności Wykonawcy do bieżącego regulowania zobowiązań pieniężnych lub 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 
b) wydania nakazu zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy, 
c) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy albo 

nieuzasadnionego lub nieuzgodnionego z Zamawiającym przerwania realizacji 
przedmiotu umowy (zawieszenie realizacji przedmiotu umowy), trwającego 
nieprzerwanie dłużej niż 5 dni roboczych. 

d) gdy Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy lub gdy 
opóźnia się z usunięciem wad stwierdzonych przy czynnościach odbioru tak dalece, 
że jest niewątpliwe, że nie zdoła zakończyć realizacji Umowy w terminie określonym 
Umową.  

e) istotnego i rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę w 
tym w szczególności użycia do realizacji umowy materiałów o niskiej jakości (gorszej 
od oferowanej). 

3. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8. Kary umowne 

W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy za 
każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie 
wykonania. Suma kar nie może przekroczyć 5% wartości umowy. 
W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
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§ 9. Zmiany w umowie 

1. Strony dopuszczają wprowadzenie istotnych zmian w zapisach umowy 
w następujących przypadkach:  

1) w związku z wystąpieniem okoliczności niezawinionymi przez Wykonawcę ani osoby, 
którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy, których nie można było 
przewidzieć w dniu jej zawarcia, 

2) w przypadku zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, 
w tym ustawową zmianę podatku VAT. 

3) jeżeli wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez 
Zamawiającego, 

4) w przypadku zastosowania ulepszeń w stosunku do przedmiotu umowy, gdy 
przyniosą wymierne korzyści Zamawiającemu a nie zmieniają wartości umowy, 

5) gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: 
a) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu 
części zamówienia niż wskazany w ofercie wykonawcy a także możliwa jest 
zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne 
z postanowieniami SIWZ. 

2. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 
3. Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby. 
4. W razie nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Strony wyrażają zgodę na 

wysyłanie wszelkich pism na adresy ostatnio przez nich podane, ze skutkiem 
doręczenia. 

5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, 
strony będą rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą podlegać 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

7. W sprawach nie uregulowanych umową mają ważność przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiającego. 

 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


