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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 wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu 
elektronowego z emisją polową (FE-SEM) wraz z 
wyposażeniem 

Kod CPV: 38511000-0 Mikroskopy elektronowe 

Tryb udzielania zamówienia: 

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., 
zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej 
ustawy. 
Tryb zamówienia publicznego –przetarg nieograniczony, 
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Pzp 

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. 
SIWZ opublikowano na stronie www.paleo.pan.pl 
 
Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego skaningowego 
mikroskopu elektronowego z emisją polową (FE-SEM) wraz z wyposażeniem dla 
Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego instalacją w wybranym przez 
zamawiającego pomieszczeniu, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i 
funkcjonowania oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego. 
 
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 (rozdział 2 
niniejszej SIWZ). 
Urządzenie powinno się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi 
i warunkami ogólnymi nie gorszymi niż: 

 

Wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy z emisją polową (FE-SEM) 
wraz z wyposażeniem 
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1. Źródło elektronów: 

1.1.  Mikroskop musi być wyposażony w działo elektronowe z emisją polową (emiter 
Schottky'ego) 

1.2.  Możliwość badania próbek przewodzących, napylonych warstwą metalu lub 
węgla oraz próbek nieprzewodzących w ich naturalnym stanie (bez napylania). 

1.3.  Możliwość prowadzenia obserwacji w warunkach wysokiej i niskiej próżni oraz 
w trybie środowiskowym. 

  

2.  Napięcie przyśpieszające: 

2.1.  Napięcie przyspieszające działa elektronowego musi być regulowane cyfrowo 
w sposób płynny lub skokowy. 

2.2.  Mikroskop powinien umożliwiać 
prowadzenie obserwacji i analizę przy 
napięciach przyspieszających 
(minimalny zakres napięcia 
przyspieszającego): 

0,2 kV - 30 kV 

  

3.  Zdolność rozdzielcza: 

3.1.  Zdolność rozdzielcza mikroskopu SEM dla obrazów SE wyznaczona na złocie 
koloidalnym na węglu 

3.1.1. w trybie wysokiej próżni przy napięciu 
przyspieszającym 30 kV: 

≤ 1,0 nm  

3.1.2. w trybie wysokiej próżni przy napięciu 
przyspieszającym 1 kV: 

≤ 3 nm  

3.1.3. w trybie niskiej próżni przy napięciu 
przyspieszającym 30 kV: 

≤ 1,3 nm  

3.1.4. w trybie niskiej próżni przy napięciu 
przyspieszającym 3 kV: 

≤ 3 nm  

3.1.5. w trybie środowiskowym przy napięciu 
przyspieszającym 30 kV: 

≤ 1,3 nm  

3.2.  Zdolność rozdzielcza mikroskopu SEM dla obrazów BSE: 

3.2.1. w trybie wysokiej próżni przy napięciu 
przyspieszającym 30 kV: 

≤ 2,5 nm  

3.2.2. w trybie niskiej próżni przy napięciu 
przyspieszającym 30 kV: 

≤ 2,5 nm  

  

4.  Wiązka elektronowa: 

4.1.  Regulacja wartości natężenia prądu 
wiązki elektronowej na próbce co 
najmniej w zakresie: 

od 1 pA do 200 nA 

4.2.  System umożliwiający spowolnienie (decelerację) wiązki elektronowej 
pozwalający na regulację energii elektronów padających na powierzchnię 
przewodzących lub częściowo przewodzących próbek do energii ≤ 20 eV. 

  

5.  Powiększenie: 

5.1.  Możliwa płynna i stopniowa zmiana powiększenia w całym dostępnym 
zakresie. 

5.2.  Wymagane jest by mikroskop 
umożliwiał uzyskanie powiększeń o 
zakresie nie gorszym niż: 

20x – 1 000 000x na standardowym 
monitorze o przekątnej 24" 
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6.  Układ próżniowy mikroskopu:  

6.1.  Automatyczna kontrola parametrów próżni dla wszystkich trybów pracy 
mikroskopu. 

6.2.  Ciśnienie w komorze w trybie wysokiej 
próżni nie wyższe niż: 

6 x 10-4 Pa. 

6.3.  Wartość ciśnienia w komorze 
preparatu w trybie niskiej próżni: 

od 10 Pa do co najmniej 130 Pa  

6.4.  Wartość ciśnienia w komorze 
preparatu w trybie środowiskowym: 

od 10 do 4000 Pa 

6.5.  Ciśnienie regulowane z krokiem nie większym niż 1 Pa. 

6.6.  System musi umożliwiać pracę w trybach niskopróżniowym i środowiskowym z 
różnymi gazami roboczymi, w tym z parą wodną. 

6.7.  Wymagany układ całkowicie bezolejowy, bazujący na pompach jonowych, 
pompie turbomolekularnej i pompie próżni wstępnej typu „scroll”. 

6.8.  Układ wyposażony w kompresor niezbędny do sterowania zaworami. 

6.9.  Mikroskop powinien uzyskiwać zdolność do pracy po wymianie próbki, w 
czasie nie dłuższym niż 5 minut. 

  

7.  Detektory: 

7.1.  Mikroskop musi być wyposażony przynajmniej w następujące detektory:  

7.2.  Detektory elektronów wtórnych (SE) i detektory elektronów wstecznie 
rozproszonych (BSE) odpowiednie do pracy w trybach wysokiej, niskiej próżni i 
w trybie środowiskowym (w całym wymaganym zakresie ciśnień) o 
rozdzielczości podanej powyżej i zintegrowane z oprogramowaniem 
urządzenia. 

7.3.  Detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) z podziałem na co 
najmniej cztery niezależne pierścienie rozmieszczone koncentryczne 
względem siebie, pozwalający na selektywne obrazowanie kontrastu 
materiałowego i topografii powierzchni badanej próbki w zależności od 
napięcia i kąta rozproszenia elektronów BSE względem wiązki pierwotnej. 

7.4.  Detektor elektronów SE pozwalający na obrazowanie w maksymalnych 
temperaturach pracy stolika grzewczego. 

7.5.  Detektor katodoluminescencji (CL). 

7.6.  Wszystkie zainstalowane detektory SE, BSE i CL muszą być kompatybilne i w 
pełni zintegrowane z mikroskopem skaningowym i głównym oprogramowaniem 
mikroskopu. 

7.7.  Detektory muszą być wyposażone w odpowiednie wzmacniacze jeśli te 
wymagane są do ich poprawnego działania. 

7.8.  Musi istnieć możliwość dowolnego wybierania sygnału z min. 2 detektorów i 
wyświetlania na ekranie obrazu zmieszanego z co najmniej dwóch sygnałów w 
dowolnym stosunku, bez konieczności zmiany odległości roboczej. 

7.9.  Mikroskop musi być wyposażony w zintegrowany system detektorów dyfrakcji 
elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) i dyspersji energii 
promieniowania rentgenowskiego (EDS). 

7.10.  Mikroskop musi być wyposażony w system zapobiegający kolizji detektorów. 

  

8.  Komora mikroskopu:  

8.1.  Średnica komory: nie mniejsza niż 300 mm 

8.2.  Komora mikroskopu musi być wyposażona w przynajmniej 10 portów 
sprzętowych. 
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8.3.  Mikroskop musi być wyposażony w kamerę CCD do podglądu wnętrza 
komory. 

  

9.  Stolik: 

9.1.  Mikroskop powinien być wyposażony w eucentryczny stolik próbki o 
zmotoryzowanych przesuwach z ruchem względem 5 osi. 

9.2.  Zakres ruchu stolika: w osi X: przynajmniej 110 mm 
w osi Y: przynajmniej 110 mm  
w osi Z: przynajmniej do 50 mm 
pochył od -15º do 90º  
obrót w zakresie 360º 

9.3.  Minimalna (nie mniejsza niż) 
obciążalność stolika przy zachowaniu 
wszystkich stopni swobody: 

0,5 kg 

9.4.  Obciążalność stolika bez pochylania 
próbki: 

co najmniej 1 kg 

9.5.  Uchwyt na próbki umożliwiający umieszczenie min. 12 standardowych 
stolików/preparatów (o średnicy 12 mm) SEM. 
  

9.6.  Maksymalna długość próbki – co najmniej 200 mm. 

9.7.  Oprogramowanie mikroskopu musi automatycznie wstrzymać ruch stolika po 
wykryciu kontaktu z innymi  elementami w komorze. 

9.8.  Mikroskop musi być wyposażony w kolorową kamerę optyczną i 
oprogramowanie umożliwiające nawigację stolikiem i wykonywanie zdjęć 
próbki; rozdzielczość kamery: min. 5 Mpx 

  

10.  Oprogramowanie mikroskopu: 

10.1.  Mikroskop musi być sterowany za pomocą dedykowanego oprogramowania z 
interfejsem graficznym. 

10.2.  Oprogramowanie musi umożliwiać personalizację ustawień (parametrów 
skanowania) i zapamiętywanie ich dla różnych użytkowników. 

10.3.  Powinno umożliwiać manualne i automatyczne ustawienie wybranych 
parametrów, takich jak auto-focus, auto-kontrast, auto-jasność. 

10.4.  Powinno umożliwiać ustawianie parametrów urządzenia, takich jak 
powiększenie, napięcie, wybór trybu obrazowania. 

10.5.  Mikroskop powinien posiadać funkcję automatycznej korekcji dryftu obrazu. 

10.6.  Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne zbieranie sygnału z 
przynajmniej dwóch różnych detektorów, uzyskanych przy pojedynczym skanie 
wiązką. 

10.7.  Musi istnieć możliwość dzielenia ekranu na co najmniej 4 części oraz pracy 
z pojedynczym obrazem na całym ekranie. 

10.8.  Wymagana cyfrowa rejestracja obrazów co najmniej w standardach: TIFF, 
BMP lub JPG z rozdzielczością co najmniej 25 Mpx i w skali szarości 24 bitów. 

10.9.  Musi istnieć możliwość nagrywania plików w trakcie obrazowania próbki w 
formacie plików video, preferowany format AVI. 

10.10. System mikroskopu elektronowego musi zawierać zintegrowany program do 
interaktywnych pomiarów odległości i kątów bezpośrednio na ekranie monitora 
z automatycznym zapisem rezultatów pomiaru. 

10.11. Oprogramowanie powinno umożliwiać zapisanie wybranych przez użytkownika 
danych zdjęcia, np. powiększenie, dodanie skali, odległość robocza. 

10.12. Oprogramowanie powinno umożliwiać cofnięcie co najmniej 10 ostatnich 
czynności wykonanych przez operatora mikroskopu (funkcje „cofnij” i „ponów”). 

10.13. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną akwizycję 
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wysokorozdzielczego obrazu dowolnego obszaru próbki (łącznie z możliwością 
uzyskania obrazu całego stolika) poprzez automatyczne wykonywanie i 
łączenie mniejszych wysokorozdzielczych zdjęć kolejnych obszarów próbki 
przy pomocy detektorów SE, BSE i CL; podczas wykonywania kolejnych zdjęć 
przy pomocy automatycznego przesuwu stolika, oprogramowanie powinno 
automatycznie dopasowywać ostrość do zmiennej topografii próbki. 

10.14. Oprogramowanie powinno umożliwiać zebranie obrazów z detektorów SE, 
BSE i CL i nakładanie ich na siebie. Oprogramowanie powinno umożliwić 
także korelację obrazów uzyskanych wymienionymi detektorami ze zdjęciami 
wykonanymi innymi technikami badawczymi, np. mikroskop optyczny, EDS, 
mikrospektroskopia Ramana. 

10.15. Oprogramowanie powinno być dostarczone z dodatkową licencją off-line, do 
zainstalowania na komputerze wskazanym przez zamawiającego. 

10.16. Oprogramowanie powinno umożliwiać zdalną diagnostykę i analizę stanu 
urządzenia przy pomocy sieci Internet. 

  

11.  Komputer sterujący 

11.1.  Wyposażony w co najmniej 2 kolorowe monitory LCD z matrycą IPS o 
przekątnej co najmniej 24", rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200, klawiaturę 
i mysz. 

11.2.  Wyposażony w system operacyjny Windows 10, zainstalowane na dysku SSD 
o pojemności co najmniej 512 GB. 

11.3.  Wyposażony w procesor, pamięć, kartę graficzną z wyjściami HDMI, DVI, 
display port, czytnik DVD, kartę sieciową, porty USB w wersji co najmniej 3.0. 

11.4.  Wyposażony w kolorową drukarkę laserową sieciową z dwoma kompletami 
tonerów. 

11.5.  Dodatkowy  komputer, na którym będzie zainstalowane oprogramowanie 
sterujące systemem detektorów EDS – EBSD; powinien umożliwiać 
wykorzystanie wszelkich możliwości detektorów; wyposażony w kolorowy 
monitor LCD IPS o przekątnej co najmniej 24", rozdzielczości co najmniej 1920 
x 1200, wyposażony w system operacyjny Windows 10; Wyposażony w dysk 
SSD o pojemności co najmniej 512 GB, procesor, pamięć, kartę graficzną 
zapewniające płynne działanie oprogramowania, porty USB w wersji co 
najmniej 3.0, kartę sieciową. 
Na komputerze zainstalowane pakiet oprogramowania Microsoft Office oraz 
Adobe Acrobat Pro. 

  

12.  Dysk sieciowy: 

12.1.  Dysk sieciowy umożliwiający gromadzenie i tworzenie kopii bezpieczeństwa 
danych. 

12.2.  Pozwalający na obsługę dysków o pojemności co najmniej 40TB, z co najmniej 
4 kieszeniami (hot swap), pozwalający na tryb RAID (0, 1, 5, 6, 10, JBOD), z 
własną pamięcią RAM co najmniej 4 GB, pracujący z systemem plików EXT4 i 
wykorzystujący protokoły sieciowe FAT/FAT32, NTFS, HFS+J, EXT2, EXT3, 
EXT4. Posiadający zainstalowane narzędzia do tworzenia kopii zapasowych. 

12.3.  Preinstalowane 2 dyski 4TB 7200obr. 256MB. 

  

13.  Układ chłodzenia: 

13.1.  Mikroskop musi być zaopatrzony w zamknięty układ chłodzenia wodą 
kontrolowany przez oprogramowanie mikroskopu i zapewniający stabilną 
pracę całego systemu. 
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14.  Stolik grzewczy: 

14.1.  Powinien umożliwiać nagrzanie próbki do min. 1000 °C. 

14.2.  Posiadać regulację temperatury z dokładnością nie mniejszą niż 1°C. 

14.3.  Urządzenie powinno mieć możliwość zaprogramowania krzywej zmian 
temperatury.  

14.4.  Sterowanie urządzeniem, regulowanie i programowanie zmian temperatury 
powinno się odbywać za pomocą głównego oprogramowania mikroskopu.  

  

15.  Stolik chłodzący Peltiera: 

15.1.  Powinien pozwalać na analizowanie próbek częściowo lub całkowicie 
uwodnionych; w warunkach 0-100% wilgotności w komorze 

15.2.  Powinien umożliwiać obniżenie i utrzymanie temperatury stolika do co najmniej 
-20°C;  

15.3.  Sterowanie urządzeniem, regulowanie i programowanie zmian temperatury 
powinno się odbywać za pomocą głównego oprogramowania mikroskopu. 

  

16.  Detektor katodoluminescencji (CL)  

16.1.  Powinien umożliwiać pracę w trybie RGB i panachromatycznym. 

16.2.  System powinien umożliwiać zbieranie danych z detektora CL i detektorów SE, 
BSE i z tego samego obszaru, korelację obrazów i nakładanie ich na siebie. 

16.3.  Oprogramowanie detektora powinno być zintegrowanie z głównym 
oprogramowaniem mikroskopu. 

16.4.  Mikroskop powinien być wyposażony w system zapobiegający kolizji detektora 
CL z pozostałymi detektorami w komorze 

16.5.  Zakres detekcji długości fal w trybie panchromatycznym: 350-900 nm 

  

17.  Zintegrowany system detektorów dyfrakcji elektronów wstecznie 
rozproszonych (EBSD) i dyspersji energii promieniowania 
rentgenowskiego (EDS): 

  

18.  Detektor - spektrometr energii promieniowania rentgenowskiego (EDS) 
wraz z oprogramowaniem: 

18.1.  Układ spektrometru EDS umożliwiający detekcję pierwiastków od berylu do 
ameryku 

18.2.  Zdolność rozdzielcza: nie gorsza niż 127 eV dla linii Kα 
manganu 

18.3.  Pole aktywnej powierzchni detektora nie mniejsze niż 30 mm2 

18.4.  Detektor powinien posiadać okienko z azotku krzemu Si3N4 i umożliwić 
detekcję minimum linii Al (Kα) (73 eV). 

18.5.  Powinien być wyprodukowany w technice SDD. 

18.6.  Detektor nie powinien wymagać chłodzenia ciekłym azotem.  

18.7.  Oprogramowanie detektora powinno 
pozwalać na: 
 pracę w środowisku 64 bitowego systemu Windows 10 
 wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej widma 
 możliwość wyboru metody analizy w zależności od analizowanych próbek 
(płaskich/wypolerowanych lub powierzchni chropowatych /proszków) 
 wykonywanie analizy bezwzorcowo lub z wykorzystaniem wzorców 
analitycznych 
 analizę z wykorzystaniem wzorców czystych, złożonych oraz częściowych 
 wykonywanie analizy i zapisywanie widm rentgenowskich punktowo, wzdłuż 
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dowolnie poprowadzonej linii na wyznaczonym obszarze, tworzenie map 
rozkładu pierwiastkowego i rozkładu fazowego skanowanego obszaru próbki; 
mapowanie składu pierwiastkowego, przy czym każdy piksel musi 
przechowywać pełne widmo EDS, możliwość wykonania rozkładu 
pierwiastkowego po linii z wcześniej zebranej mapy (rozkładu pierwiastków) 
 jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech map z rozkładem pierwiastków 
oraz łączenie ich na jednej pseudokolorowej mapie 
 porównywanie, normalizację, dodawanie, odejmowanie, nakładanie na siebie 
widm 
 korekcję pików ucieczki  
 korekcję w przypadku napylania próbki węglem 
 obliczać ułamek wagowy danego pierwiastka w stosunku do wszystkich 
zidentyfikowanych pierwiastków, automatycznie identyfikować pierwiastki, 
automatycznie określać profil promieniowania tła, posiadać możliwość 
manualnego dostosowania profilu promieniowania tła 
 podawać wyniki jako procent atomowy i/lub procent wagowy at% lub/i wt% 
 możliwość zapisywania wyników badań w formatach pakietu Microsoft Office 
lub w formacie pdf. Zapisywanie widm jako obraz w formatach BMP, JPEG, 
PNG lub TIF. 
 możliwość eksportu widm w formie numerycznej 

  

19.  Detektor dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD): 

19.1.  umożliwiający akwizycję i analizę obrazów dyfrakcji elektronów wstecznie 
rozproszonych, tworzenie map orientacji krystalograficznych oraz 
przeprowadzanie pełnej identyfikacji fazowej. 

19.2.  układ wyposażony w wysokoczułą kamerę CCD do zbierania obrazów 
dyfrakcyjnych; rozdzielczość kamery nie gorsza niż : 640 x 480 pikseli, co 
najmniej 12 bit. 

19.3.  Układ chłodzony metodą Peltiera. 

19.4.  Szybkość odczytu detektora EBSD musi być nie mniejsza niż 1300 
zaindeksowanych wzorów na sekundę przy natężeniu prądu wiązki 
elektronowej nie większym niż 13 nA, a precyzja orientacji nie może być 
gorsza niż 0,1 stopnia. 

19.5.  Detektor powinien cechować się wzmocnieniem sygnału w zakresie 
sterowania minimum od 0 do +36 dB; 

19.6.  System EBSD musi być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do 
przejęcia kontroli nad wiązką elektronową mikroskopu za pośrednictwem 
własnego generatora skanu oraz umożliwiać import obrazów SE, BSE i widma 
z detektora EDS.  

19.7.  Oprogramowanie detektora powinno: 
 pracować w środowisku 64 bitowego systemu Windows 10  
 umożliwiać wybór dowolnego obszaru skanowania dla uzyskania map 
orientacji krystalograficznych poprzez zaznaczenie obszaru w polu obrazu 
mikroskopowego, 
 umożliwiać analizę zebranych map orientacji krystalograficznych 
 musi posiadać funkcję automatycznej korekcji dryftu wiązki elektronowej i 
stolika goniometrycznego w czasie długotrwałej równoczesnej akwizycji map 
rozkładu pierwiastków (EDS) i map orientacji krystalograficznych 
 umożliwiać indeksowanie (wskaźnikowanie) wszystkich układów 
krystalicznych i grup przestrzennych 
 powinno zawierać zintegrowany edytor plików z referencyjnymi danymi 
dyfrakcji elektronowej dla różnych materiałów, z możliwością wprowadzania 
stałych sieci symetrii i położeń atomów oraz budowania własnej bazy danych 
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dyfrakcji elektronowej 
 zawierać bibliotekę indeksów EBSD z co najmniej 400 wpisami 
 możliwość szybkiego podglądu dyfrakcji i jej zindeksowania z każdego 
miejsca na zapisanym obrazie elektronowym, poprzez wskazanie punktu, bez 
konieczności wykonania pełnej mapy EBSD na całym obszarze 

19.8.  Detektor elektronów rozproszonych do przodu zintegrowany z kamerą CCD. 

19.9.  Detektor powinien mieć wbudowany czujnik zapobiegający kolizji z próbką w 
komorze mikroskopu. 

19.10. Oprogramowanie umożliwiające analizę danych z systemu EDS-EBSD 
powinno być dostarczone z dodatkową licencją off-line pozwalającą na 
jednoczesną pracę co najmniej 5 użytkowników. 
 

20.  Napylarka próżniowa: 

20.1.  wyposażona w próżniową pompę wytwarzającą maksymalną próżnię o 
ciśnieniu nie większym niż 2 x 10-5 mbar  

20.2.  umożliwiająca wytwarzanie elektroprzewodzących powłok węglowych na 
preparatach mikroskopowych 

20.3.  możliwość napylania metodą ewaporacyjnego napylania węgla ze sznurka 
węglowego 

20.4.  wyposażona w automatyczny system nawijania sznurka węglowego w głowicy 
po jego przepaleniu po procesie napylania bez konieczności zapowietrzania 
komory. 

20.5.  Średnica komory:  co najmniej 100 mm 

20.6.  Stolik na próbki: 

20.6.1.średnica co najmniej 75 mm  

20.6.2.uchwyty dla co najmniej 12 standardowych stolików dla próbek SEM 

20.6.3.możliwość regulacji wysokości w zakresie co najmniej 60 mm 

20.6.4.możliwość pochylania stolika 

20.7.  Napylarka musi mieć funkcję pomiaru grubości napylonej warstwy w czasie 
rzeczywistym z dokładnością  mniejszą niż 1 nm przy pomocy wagi kwarcowej. 

20.8.  Możliwość umieszczenia wagi kwarcowej w dwóch pozycjach w zależności od  
wielkości napylanej próbki – na środku lub przy krawędzi stolika. 

20.9.  Możliwość późniejszej rozbudowy napylarki o głowicę umożliwiającą napylanie 
metalami. 

20.10. Urządzenie powinno automatyczne rozpoznawać używaną głowicę (do 
napylania węglem lub metalami). 

20.11. Oprogramowanie musi umożliwiać w pełni automatyczny proces napylania. 

20.12. Napylarka musi posiadać zintegrowany panel dotykowy do obsługi i zmiany 
parametrów procesu. 

20.13. Urządzenie powinno pozwalać na samodzielne dopasowywanie parametrów 
napylania (w tym określenie czasu napylania lub żądanej grubości warstwy 
napylanej). 

20.14. Napylarka powinna mieć możliwość zapamiętywania co najmniej 10 zestawów 
ustawień procesów napylania. 

20.15. Napylarka musi mieć zabezpieczenia programowe uniemożliwiające 
wykonanie potencjalnie niebezpiecznych czynności. 

20.16. Oprogramowanie powinno umożliwiać zdalną diagnostykę i analizę stanu 
urządzenia przy pomocy sieci Internet. 

  

21.  Zasilacz awaryjny (UPS): 

22.  całkowicie zabezpieczający system przed przepięciami i krótkotrwałymi 
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zanikami napięcia. 

23.  wystarczający na pracę systemu mikroskopu przez co najmniej 10 minut, po 
którym nastąpi automatyczne przejście w bezpieczny tryb uśpienia (stand by) 
pozwalający utrzymać próżnię w kolumnie elektronowej.  

  

24.  Szkolenie:  

24.1.  Wykonawca przeszkoli na miejscu co najmniej 5 osób wskazanych przez 
zamawiającego. Szkolenie obejmie funkcje mikroskopu, detektorów 
i oprogramowania. 

  

25.  Gwarancja: 

25.1.  Wykonawca udzieli gwarancji na co najmniej 24 miesiące na wszystkie 
elementy systemu. 

  

 Inne:  

26.  Mikroskop powinien być dostarczony wraz z dedykowanym biurkiem. 

27.  Mikroskop będący przedmiotem przetargu musi być urządzeniem nowym (nie 
używanym na wystawie, do pokazów lub prac dla klientów poza fabryką 
producenta, jak również nie używany do pokazów dla klienta lub szkoleń w 
fabryce producenta. Data produkcji mikroskopu – nie wcześniej niż 2020 rok. 

28.  Do wszystkich elementów systemu powinna być dostarczona instrukcja w 
języku polskim lub angielskim. 

 
 
II. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1.Oferta (Formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do SIWZ), wraz z 
załączonymi dokumentami i oświadczeniami musi być sporządzona w postaci elektronicznej, 
w formacie danych: pdf, doc lub docx. 
2. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane 
postanowieniami Specyfikacji (formularze: załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 do 
SIWZ). 
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 
4. Zamawiający dopuszcza by Wykonawcy złożyli opis techniczny oferowanego sprzętu oraz 
karty katalogowe w języku angielskim. 
5. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna 
być umieszczona informacja o liczbie stron. 
6. Formularz oferty należy umieścić jako pierwszą stronę oferty. 
7. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej SIWZ. 
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
9. 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. 
10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy.  
11. 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. 
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12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 
niezależnie od wyniku postępowania. 
 
III. Sposób składania ofert  
1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być złożona w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
3. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu.  
4. Ofertę, po zaszyfrowaniu, składa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal.  
5. Dane niezbędne do skutecznego przesłania dokumentów do Zamawiającego:  
nazwa Zamawiającego w ePUAP: IPaleoPAN,  
nazwa skrzynki ESP: /IPaleoPAN/przetargi 
6. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
Wykonawców na miniPortalu. 
7. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego. 
8. Inne dokumenty opisane w SIWZ, wymagane do złożenia wraz z ofertą, w tym Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz pełnomocnictwa, należy wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 
 
IV. Zmiana lub wycofanie ofert  
1. W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące: 
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 trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie), co najmniej 2 dostawy mikroskopów elektronowych z podaniem przedmiotu 
dostaw, dat i wartości oraz odbiorców dostaw oraz załącza 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. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimum 2 

dostawy mikroskopów elektronowych do jednostek naukowych lub badawczych, o 
wartości co najmniej 1 500 000 PLN każda. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ubezpieczeni są od 
odpowiedzialności cywilnej od prowadzanej działalności gospodarczej na kwotę min. 1 500 
000 PLN. 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie zalegają z opłacaniem 
podatków. 
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie zalegają z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, 
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 
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Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.  
10. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
11. Oświadczenie JEDZ sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym i składa wraz z ofertą. 
12. Sposób sporządzenia JEDZ: 
1) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna 
jest instrukcja wypełniania JEDZ. 
2) Wykonawca wypełnia oświadczenie JEDZ, tworząc dokument elektroniczny w formacie 
pdf i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
3) Oświadczenie JEDZ należy dołączyć do oferty a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 
 
VI. 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. 

2. Wykaz dostaw zgodnie z warunkiem określonym w części IV pkt 2 SIWZ na  
Załączniku nr 3 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że 
wyszczególnione w nim dostawy zostały wykonane należycie. 
3. Oświadczenia Wykonawcy, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
VII. 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: 

Cmin/Cbad x100 
 
gdzie: 
Cmin – cena najtańszej oferty  
Cbad – cena oferty badanej 

 
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji ceny oferty odpowiada Wykonawca. 
2.Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w 
Formularzu oferty. W składanych ofertach należy uwzględnić stawkę podatku VAT w 
wysokości obowiązującej w dniu składania ofert.  
3.Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie przewidywane 
koszty kompletnego wykonania zadania, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  
4.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. Cena powinna uwzględniać: cenę sprzętu, pakowanie, 
dostawę, montaż i szkolenie w siedzibie Zamawiającego. 
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5.Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty 
wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy 
kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie 
cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa 
zostanie zawarta na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający rozliczy we własnym zakresie. 
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
7.Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 
8.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.  
9.Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, 
muszą być wyrażone w złotych polskich. 
Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 
złotych polskich. 
 
IX. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres  60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie 

ofert. 
 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1.Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 18.08.2020 r. do godz. 
10:00. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę musi posiadać konto na ePUAP. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 155 w budynku Instytutu 
Paleobiologii PAN w Warszawie przy ul. Twardej 51/55, w dniu 18.08.2020 r. o godz. 10.15. 
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. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
5. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po otwarciu 
ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie intemetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

9. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie 
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krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  
 
XI. Środki komunikacji elektronicznej przy użyciu których zamawiający będzie się 
komunikował z wykonawcami. 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019, poz. 123 z pózn. zm.). 

2. W przedmiotowym 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. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1)   Agnieszka Łukaszenko, email: paleo@twarda.pan.pl, 
2)   w zastępstwie: Jarosław Stolarski, email: stolacy@twarda.pan.pl 
4. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych) od poniedziałku do piątku w 

godzinach 09.00 –15.00. 
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Łukaszenko tel. 
22 697-88-50 - kontakt telefoniczny w sprawach organizacyjnych. 
5. Zamawiający w stosunku do składanych dokumentów oraz oświadczeń dopuszcza w 

szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx 
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.  
7. 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. 

8. 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. 

9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią 
załącznik do niniejszej SIWZ. 

 
XII. Wysokość wadium i formy jego wniesienia  
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w 
wysokości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy),  
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2018 r. poz. 110 z późn. zm.).  
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, nr rachunku 19 1130 1017 0020 1471 8720 0002,  w tytule przelewu należy 
wpisać: wadium i podać numer postępowania.  
5. Wadium wniesione przelewem na rachunek Instytutu Paleobiologii PAN uznane będzie za 
wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie 
uznane kwotą wadium.  
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6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty potwierdzenie kopii przelewu.  
7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej (wnoszone w 
gwarancjach lub/i poręczeniach) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta (wystawcy np. banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji).  
8.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci niepieniężnej musi zostać 
przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, 
tj. oryginału dokumentu. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do 
oferty a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
XIII. Zawarcie umowy 
1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę. 
3.Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
4.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie. Szczegółowe 
informacje o dopuszczalnych zmianach podano we wzorze umowy. 
 
XIV. 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. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Środki ochrony prawnej 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy.  
2. 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 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej.  
4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 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.  
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5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia.  
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
7.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 (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)  
 
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 
Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy  
 
Warszawa, 7.07.2020   
 
 

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 
wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową (FE-SEM) 
wraz z wyposażeniem dla Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego instalacją w wybranym 
przez zamawiającego pomieszczeniu, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji 
i funkcjonowania oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego” 
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 oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na …………………………… 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 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 wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową 
(FE-SEM) wraz z wyposażeniem dla Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego instalacją 
w wybranym przez zamawiającego pomieszczeniu, przeprowadzeniem testów poprawności 
instalacji i funkcjonowania oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego. 
 
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 wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją 
polową (FE-SEM) wraz z wyposażeniem dla Instytutu Paleobiologii im. Romana 
Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego 
instalacją w wybranym przez zamawiającego pomieszczeniu, przeprowadzeniem testów 
poprawności instalacji i funkcjonowania oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez 
zamawiającego. 
 
oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech 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 
 
 

OŚWIADCZENIA 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 
wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego (FE-SEM) wraz z 
wyposażeniem dla Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego instalacją w wybranym przez 
zamawiającego pomieszczeniu, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i 
funkcjonowania oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego, 
oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

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)  
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nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
               ………………………………………… 
                                                                                                                                (podpis  osoby/ osób uprawnionych  

                                                                                             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) 
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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 zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu 
elektronowego z emisją polową (FE-SEM) wraz z wyposażeniem dla Instytutu Paleobiologii 
im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz 
z jego instalacją w wybranym przez zamawiającego pomieszczeniu, przeprowadzeniem 
testów poprawności instalacji i funkcjonowania oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez 
zamawiającego. 

§ 2. Termin i miejsce realizacji umowy 

Termin dostawy: do 16 tygodni od dnia podpisania Umowy LECZ NIE POZNIEJ NIŻ DO 21 
GRUDNIA 2020 r.  
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.  
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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.  
Wykonawca wraz z dostawą powinien dostarczyć pisemną gwarancję oraz dokumentację 
techniczną urządzeń wchodzących w skład dostawy. 
Zamawiający wymaga przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przeprowadzenia 
przeszkolenia co najmniej 5 osób wskazanych przez Zamawiającego 
 

§ 6. Warunki gwarancji 
Przedmiot umowy objęty jest gwarancją przez okres ………………… 
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.  
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. 
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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. 

§ 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. 
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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 

 
 


