SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
00-207 Warszawa, Pl. Krasioskich 2/4/6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Dostawę rentgenowskich prześwietlarek bagażu
na potrzeby sądów apelacji warszawskiej
ZP-761-5/18

Integralną częśd niniejszej SIWZ stanowią:
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór oświadczeo
Istotne postanowienia umowy
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

WARSZAWA, 10.10.2018 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

1. Postanowienia wstępne
1.1.
Nazwa Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Warszawie
1.2.
Adres: Pl. Krasioskich 2/4/6, 00-207 Warszawa
1.3.
NIP: 526-10-49-717, REGON 006472869,
1.4.
Telefon: (22) 358-68-00, faks: (22) 358-68-30
1.5.
Godziny pracy: 800-1600 od poniedziałku do piątku,
1.6.
Adres strony internetowej: http://www.waw.sa.gov.pl/
1.7.
Miejsce publikacji/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu:
1.7.1.
Biuletyn Zamówieo Publicznych;
1.7.2.
Strona internetowa http://www.waw.sa.gov.pl, zakładka Zamówienia Publiczne;
1.7.3.
Tablica ogłoszeo w budynku Zamawiającego.
1.8.
Użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej określenia, o ile nie nadano im innego znaczenia
zgodnie z wyraźnymi postanowieniami SIWZ, oznaczają:
1.8.1.
Obszar apelacji warszawskiej – obszar właściwości miejscowej sądów powszechnych
odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacji warszawskiej z dnia
wszczęcia Postępowania;
1.8.2.
Odbiorca – Sąd zobowiązany do odbioru właściwej części przedmiotu zamówienia;
1.8.3.
Postępowanie – niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
1.8.4.
Sądy – jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego Obszaru apelacji
warszawskiej istniejące w dniu wszczęcia Postępowania, oraz inne jednostki
organizacyjne sądownictwa powszechnego działające na Obszarze apelacji
warszawskiej, powstałe lub przekształcone w wyniku ewentualnych zmian
organizacyjnych sądownictwa powszechnego użytkujące dany Zestaw lub
wykonujące uprawnienia dotyczące zgłoszeo gwarancyjnych i z tytułu rękojmi, na
podstawie upoważnienia zawartego w Umowie lub uprawnione do dochodzenia kar
umownych w zakresie określonym w Umowie;
1.8.5.
SIWZ – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
1.8.6.
Umowa – Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia Postępowania wraz
z załącznikami;
1.8.7.
Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.);
1.8.8.
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę;
1.8.9.
Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Warszawie;
1.8.10. Zestaw – prześwietlarka bagażu oraz każdy z pozostałych elementów rentgenowskiej
prześwietlarki bagażu będący przedmiotem zamówienia.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39
i nast. w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy z zastosowaniem przepisów dla postępowao o wartości
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz aktów
wykonawczych do niej wydanych.
2.3. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych. Wykonawca może według
własnego wyboru złożyd ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
2.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
2.8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza możliwośd
wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofertach określeo specjalistycznych w
języku angielskim lub w jednym z innych języków powszechnie używanych w handlu
międzynarodowym.
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3.
3.1.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu
Odbiorcy rentgenowskich prześwietlarek bagażu, tj.:
- Sądu Rejonowego w Pruszkowie - 1 Zestaw (częśd 1 przedmiotu zamówienia),
- Sądu Rejonowego w Otwocku - 1 Zestaw (częśd 2 przedmiotu zamówienia),
- Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie - 1 Zestaw (częśd 3 przedmiotu
zamówienia).
3.2. Szczegółowy opis rentgenowskich prześwietlarek bagażu (minimalne wymagania
Zamawiającego) stanowi załączniki nr 1 do SIWZ. Wymagania minimalne zawarte w załączniku
nr 1 do SIWZ są identyczne dla każdej z części zamówienia (każdego Zestawu).
3.3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni Odbiorcom wsparcie merytoryczne w
przygotowaniu dokumentacji i wniosku do Paostwowej Agencji Atomistyki, niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie rentgenowskich prześwietlarek bagażu.
3.4. W wyniku przeprowadzonego Postępowania zostaną zawarte Umowy zgodne z istotnymi
postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie właściwym dla każdej
z części zamówienia.
3.5. Kod Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV):
38581000-1 – Urządzenia do prześwietlania bagażu.
3.6. Zamawiający przez podanie w SIWZ nazw własnych produktów, będących przedmiotem
zamówienia, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim
powinny odpowiadad produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
3.7. Ilekrod przedmiot zamówienia został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczone przez konkretnego wykonawcę, lub norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, iż opisowi
temu towarzyszy określenie „lub równoważny”.
3.8. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do
opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazad, że oferowane przez niego produkty spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy i konfiguracji produktu
równoważnego w formularzu cenowym oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu
w stosunku do danej pozycji opisu przedmiotu zamówienia.
3.9. Zamawiający dopuszcza możliwośd powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom
wykonania części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia,
która nie może zostad powierzona podwykonawcom.
3.10. Wykonawca zamierzający powierzyd podwykonawcom realizację części zamówienia,
zobowiązany jest wskazad w ofercie zakres zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyd podwykonawcom oraz podad firmy podwykonawców w składanej ofercie.
4.

Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30 dni od
dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

5.
5.1.

Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w Postępowaniu
Podstawy wykluczenia
5.1.1. Z Postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 pkt 12-23 Ustawy oraz na warunkach
określonych w przepisach Ustawy.
5.1.2. Działając na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zastrzega, że z Postępowania
wyklucza się Wykonawcę:
5.1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłośd
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
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że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)
(pkt 1);
5.1.2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazad
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności (pkt 8).
5.1.3. Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie Postępowania.
5.2. Warunki udziału w Postępowaniu
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegad Wykonawcy, którzy:
5.2.1.1. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania,
5.2.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
5.2.1.2.1. kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający
nie wyznacza warunku w tym zakresie.
5.2.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza
warunku w tym zakresie.
5.2.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza
warunku w tym zakresie.
5.2.2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w Postępowaniu na podstawie
informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
5.2.3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
6.
6.1.

6.2.

Wykaz oświadczeo i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyd aktualne na dzieo składania ofert oświadczenia w
zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Każdy
Wykonawca musi dołączyd do oferty aktualne na dzieo składania ofert oświadczenia w
zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowid wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 6.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzad brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.3.

Zamawiający w tym Postępowaniu może zastosować procedurę odwróconą na podstawie
art. 24 aa Ustawy.

6.4.

Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, bez dodatkowego wezwania przekażą
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
sytuacji Wykonawcy w toku Postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie to
powodowało obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. W
przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i w we wzorze
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zaznaczy opcję nr 1, Zamawiający dopuszcza
możliwośd złożenia przedmiotowego oświadczenia wraz z ofertą.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyd wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.5.
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6.6.

6.7.

6.8.

7.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeo, o których mowa w pkt. 6.1., oświadczeo lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
Forma dokumentów: Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach których polega Wykonawca, składane są w oryginale. Za oryginał uważa się
oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty,
inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd
z oryginałem. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej
przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeo lub dokumentów,
jeżeli:
6.8.1. Zamawiający może je uzyskad za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim
przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów;
6.8.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy;
6.8.3. Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące
w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest
w posiadaniu oświadczeo lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem
numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały
złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu
internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi
dokumentacji).
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeo i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
W niniejszym Postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia, pytania
i odpowiedzi oraz inne przewidziane ustawą informacje i dokumenty Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują wyżej wymienione dokumenty faksem lub pocztą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Każdy Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania
Wykonawców muszą byd przekazane w formie określonej w pkt. 7.1. Zamawiający jest
obowiązany udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. W przypadku niedochowania wskazanego powyżej terminu prośba o
wyjaśnienie może pozostad bez odpowiedzi.
Zapytania należy kierowad na adres Sąd Apelacyjny w Warszawie, ul. Inflancka 4C budynek D
piętro 1 pokój 205 (Biuro Obsługi Interesanta), 00-189 Warszawa, faksem na numer (22)
358-68-30 lub e-mailem na adres tomasz.pytkowski@waw.sa.gov.pl z dopiskiem:
„Postępowanie na dostawę rentgenowskich prześwietlarek bagażu na potrzeby sądów
apelacji warszawskiej, znak: ZP-761-5/18”
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7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Jakiekolwiek inne zaadresowanie korespondencji w formie pisemnej może spowodowad
skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co z kolei może spowodowad
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może
zmienid treśd niniejszej SIWZ. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną przekazane w
formie modyfikacji wszystkim Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej. Wszystkie
dokonane przez Zamawiającego zmiany staną się wiążące dla Wykonawców.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Tomasz Pytkowski, tel.
kom.: 501-031-286, e-mail: tomasz.pytkowski@waw.sa.gov.pl.

8.
8.1.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

9.
9.1.

Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy).
Wykonawca może przedłużyd termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.2.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Oferta musi zawierad następujące oświadczenia i dokumenty:
10.1.1. wypełniony formularz ofertowy w zakresie właściwym dla danej części, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ zawierający wszelkie informacje zawarte w tym wzorze,
w szczególności: nazwę producenta i model oferowanej (oferowanych) rentgenowskiej
prześwietlarki bagażu, ceny jednostkowe, cenę oferty brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, poziomu promieniowania na
powierzchni skanera, formularz produktowy, warunków płatności, oświadczenie o
okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowieo SIWZ i istotnych
postanowieo umowy bez zastrzeżeo;
10.1.2. dokumenty potwierdzające, że ofertę podpisała osoba do tego umocowana
(pełnomocnictwo – jeżeli podpisuje pełnomocnik oraz odpis z rejestru, z którego wynika
kto jest upoważniony do reprezentacji, z zastrzeżeniem pkt 6.8 SIWZ). Pełnomocnictwo
należy złożyd w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez
notariusza. Odpis z rejestru należy złożyd w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej
za zgodnośd z oryginałem;
10.1.3. w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyd
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy). Treśd
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywad czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyd
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodnośd z oryginałem;
10.1.4. oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ;
10.2. Oferta musi byd sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązao w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.4. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę na daną częśd, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w danej części spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w tej części.
10.5. Treśd złożonej oferty musi odpowiadad treści SIWZ. Oferta, której treśd nie będzie odpowiadad
treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2
Ustawy). Niewskazanie w ofercie producenta i modelu oferowanej (oferowanych)
rentgenowskiej prześwietlarki bagażu skutkowad będzie odrzuceniem oferty!
10.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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10.7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
10.8. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny byd czytelnie oznaczone i parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
10.9. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakowad
w następujący sposób:
„SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
Oferta w postępowaniu pn. „Postępowanie na dostawę rentgenowskich prześwietlarek bagażu na
potrzeby sądów apelacji warszawskiej, znak: ZP-761-5/18”
Nie otwierad przed dniem 19.10.2018 r. godz. 12:30”
i opatrzyd nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane
w Postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one byd udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wykazad, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Ustawy). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca
nie dopełni ww. obowiązków wynikających z Ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do
uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym
będzie miał prawo do potraktowania danej informacji jako niepodlegającej ochronie
i niestanowiącej tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
10.12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowad będzie
ich odtajnieniem.
10.13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy złożone przez Wykonawcę w toku Postępowania
dokumenty, uzupełnienia, wyjaśnienia i/lub dowody stanowid będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
10.14. Wykonawca może wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofad się z Postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
11.
11.1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składad w pokoju 205 (Biuro Obsługi Interesanta) w budynku przy ul. Inflanckiej
4C budynek D piętro 1, 00-189 Warszawa, (poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2018 roku do godziny 12:00.
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11.2.
11.3.

11.4.
11.5.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Inflanckiej 4C budynek D piętro 1,
00-189 Warszawa, rozpoczęcie w pokoju 205 (Biuro Obsługi Interesanta) w dniu 19.10.2018
roku, o godzinie 12:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4
Ustawy.

!!!Uwaga!!!
W celu złożenia oferty w budynku przy ul. Inflanckiej 4C budynek D (adres składania ofert jest inny
niż adres głównej siedziby Zamawiającego) należy w recepcji na parterze pobrad kartę dostępu dla
interesanta, która umożliwi przejście przez bramki dostępu i wjazd windą (należy użyd karty do
wyboru piętra) na 1 piętro. Dodatkowo Biuro Obsługi Interesanta obsługuje system kolejkowania i
może się zdarzyd sytuacja, gdy osoba składająca ofertę będzie musiała poczekad na swój numerek.
Wykonawca działający z należytą starannością powinien przewidzied wyżej przywołane okoliczności
tak, by złożyd ofertę w terminie.
12.
12.1.

Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca określa cenę jednostkową (za każdą z prześwietlarek tj. dla każdej części
zamówienia) netto oraz brutto, stawkę podatku VAT w formularzu ofertowym.
12.2. W razie rozbieżności Zamawiający w celu poprawienia omyłek rachunkowych przyjmie za
prawidłową jednostkową cenę netto wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
12.3. Ceny jednostkowe brutto muszą uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SIWZ.
12.4. Wszystkie ceny muszą byd podane i wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
12.5. Każda z cen musi byd wyższa od 0.
12.6. Wszystkie ceny powinny byd wyrażone w złotych polskich (PLN).
12.7. Wskazanie prawidłowej stawki VAT obciąża Wykonawcę.
12.8. Jeżeli w Postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformowad Zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towarów, których świadczenie będzie prowadzid do jego powstania,
oraz wskazując ich wartośd bez kwoty podatku.
12.9. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie jest płatnikiem podatku VAT na dzieo wszczęcia
postępowania.
12.10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13.
13.1.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone w każdej części, na podstawie
kryteriów:
13.1.1. Kryterium 1 – Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
C=

najniższa łączna cena brutto oferty (w ocenianej części)
łączna cena brutto oferty badanej (w ocenianej części)

X 100 X 60%

13.1.2. Kryterium 2 : Okres gwarancji jakości (G) – waga kryterium 30 %
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje długośd okresu gwarancji jakości na
wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanej rentgenowskiej prześwietlarki
bagażu (Zestawu).
Za zaoferowanie okresu gwarancji o długości:
- 5 lat i więcej – Wykonawca otrzyma 30 pkt,
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- 4 lat – Wykonawca otrzyma 22,5 pkt,
- 3 lat – Wykonawca otrzyma 15 pkt,
- 2 lat – Wykonawca otrzyma 7,5 pkt,
- 1 roku – Wykonawca otrzyma 0 pkt (minimalny wymagany okres gwarancji).
Wykonawcy, który nie wskaże w ofercie zaoferowanego okresu gwarancji, zostanie przyznane 0
pkt. Zamawiający w takiej sytuacji uzna, że Wykonawca zaoferował 1 rok gwarancji jakości i
przyzna Wykonawcy 0 pkt. Jeśli Wykonawca wskaże krótszy okres niż 1 rok gwarancji, jego oferta
zostanie odrzucona. Jeśli Wykonawca poda niepełne wartości, zostaną one dla potrzeb przyznania
punktów w kryterium zaokrąglone przez Zamawiającego w dół do pełnych lat.

13.1.3. Kryterium 3 : Poziom promieniowania na powierzchni obudowy (PP) – waga
kryterium 10 %
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje poziom promieniowania na
powierzchni obudowy rentgenowskiej prześwietlarki bagażu (Zestawu). Za
zaoferowanie rentgenowskiej przeglądarki bagażu z poziomem promieniowania na
obudowie:
- powyżej 1 µsv/h (0,1 mR/h) – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
- 1 µsv/h (0,1 mR/h) i poniżej – Wykonawca otrzyma 10 pkt.
13.2.
13.3.
13.4.

13.5.

14.
14.1.
14.2.

Uzyskane punkty w każdym kryterium zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
W każdej z części za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą
liczbę punktów (LP), we wszystkich kryteriach zgodnie ze wzorem:
13.4.1. w części 1: LP= C+G+PP
13.4.2. w części 2: LP= C+G+PP
13.4.3. w części 3: LP= C+G+PP
Jeśli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądad przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określad strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.

15.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
niniejszym postępowaniu.

16.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Umowy zawarte z wybranym(i) Wykonawcą(ami) będzie zawierad wszystkie postanowienia
niniejszej SIWZ, w szczególności istotnych postanowieo umowy stanowiących załącznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwośd wprowadzenia zmian do Umowy określonych w art. 144
Ustawy, a ponadto dopuszcza zmiany:

16.1.

16.2.
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1) zaoferowanego przedmiotu Umowy pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po

stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzied oraz pod łącznie spełnionymi następującymi
warunkami:
a) zmiany na Zestaw(y) o parametrach i długości gwarancji nie gorszych niż zaoferowane
pierwotnie,
b) niepodwyższenia cen jednostkowych oraz wynagrodzenia umownego;
2) zmiany części składowych zaoferowanego Zestawu pod warunkiem zaistnienia obiektywnych
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod następującymi warunkami:
a) zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie,
b) pod warunkiem niepodwyższenia cen jednostkowych oraz wynagrodzenia umownego,
c) zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego Zestawu w
porównaniu do części oferowanych pierwotnie.
16.3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3 oraz § 12 ust. 5 istotnych postanowieo umowy.
17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.
17.8.
17.9.

18.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku Postępowania
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla
postępowao poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
17.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
17.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
17.2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
17.2.4. opisu przedmiotu zamówienia;
17.2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 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, a wobec treści ogłoszenia o zamówieniu postanowieo specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówieo Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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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”,
informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za
pośrednictwem adresu do korespondencji Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail:
iod@waw.sa.gov.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego Postępowania;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wewnętrznymi regulacjami dot. archiwizacji;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) udostępniającemu dane przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) udostepniającemu dane nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw
Rentgenowska prześwietlarka bagażu – kpl. 3,
tj. 1 kpl. (częśd 1 zamówienia) + 1 kpl. (częśd 2 zamówienia) + 1 kpl. (częśd 3 zamówienia)
(wymagania minimalne dla kompletów są identyczne)

Prześwietlacz RTG przeznaczony do wykrywania przedmiotów zabronionych i zagrożeo w punktach kontroli
bezpieczeostwa budynków użyteczności publicznej:
 długośd urządzenia bez wózków (stołów rolkowych) minimalna: 1200 mm, maksymalna: 1600 mm,
 wymiary tunelu – szer. minimalna 500 mm x wys. minimalna 320 mm,
 wyposażenie w kółka jezdne z blokadą,
 minimum dwa wyłączniki bezpieczeostwa z czego jeden na stanowisku operatora,
 minimalna długośd taśmociągu na wejściu / wyjściu: 250 mm (mierzona od fartuchów ochronnych do początku
taśmy),
 prędkośd taśmociągu – nie mniej niż 20 cm/s,
 cykl pracy – 100% nie wymaga nagrzewania,
 penetracja stali – nie mniej niż 27 mm,
 generator promieni X – napięcie nie mniej niż 150 kV,
 minimalna liczba odcieni szarości – 4096,
 kolor obrazu – kolor i czarno-biały,
 typ wyświetlacza – monitor kolorowy minimum 19”,
 pulpit sterujący operatora – możliwośd powiększania obrazu, cofania obrazu, system archiwizowania obrazów,
możliwośd wydruku,
 poziom promieniowania na obudowie urządzenia – nie więcej niż 2 µsv/h (0,2 mR/h),
 zasilanie – 230 VAC, 50/60 Hz,
 zasilanie awaryjne UPS,
 stolik rolkowy – na wejściu i wyjściu (długośd minimalna 500 mm, maksymalna 600 mm). Stół montowany do
urządzenia z możliwością odłączenia, posiadający zabezpieczenie przed upadkiem bagażu,
 zabezpieczenie tunelu: minimum pionowe fartuchy z obu stron,
 komputer sterujący zapewniający ciągłą pracę systemu obsługującego urządzenie, wyposażony w minimum
napęd CD i graficzną informację o przedmiotach niebezpiecznych,
 klawiatura wyposażona w minimum wyłącznik bezpieczeostwa, klawisz włączający podajnik taśmy (START),
klawisz wyłączający podajnik taśmy (STOP), klawisz zmieniający kierunek przesuwu taśmy,
 możliwośd oddalenia klawiatury i monitora od skanera (minimum 1,5 metra),
 urządzenie wyposażone w okablowanie i oprogramowanie niezbędne do jego prawidłowego użytkowania,
 urządzenie wyposażone w instrukcje i gwarancje w języku polskim.
W ramach wynagrodzenia i przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, uruchomi,
skonfiguruje, przeszkoli pracowników wskazanych przez Odbiorcę oraz zapewni wsparcie merytoryczne w zakresie
przygotowania dokumentacji i wniosku do Paostwowej Agencji Atomistyki, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie rentgenowskich prześwietlarek bagażu
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Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Zamawiający:
SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
Pl. Krasioskich 2/4/6
00-207 Warszawa

OFERTA
na dostawę rentgenowskich prześwietlarek bagażu
dla sądów apelacji warszawskiej, ZP-761-5/18

I.

Nazwa i siedziba Wykonawcy.

Nazwa Wykonawcy .......................................................................
Siedziba Wykonawcy.......................................................................
NIP .................................................................................................
Regon ..............................................................................................
KRS .................................................................................................
Adres do korespondencji
(jeżeli inny niż adres siedziby): .......................................................
........................................................................................................
Osoba do kontaktu .........................................................................
Telefon ............................................................................................
Email ...............................................................................................

_____________CZĘŚD 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ________________
1. Oferujemy dostawę 1 kpl. rentgenowskiej prześwietlarki bagażu (częśd zamówienia - Zestaw) wraz z
uruchomieniem, skonfigurowaniem oraz przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Odbiorcę dla
Sądu Rejonowego w Pruszkowie za cenę:
z podatkiem VAT: ………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………..……………………………….),
bez podatku VAT: ………………….…………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………..………………………….),
podatek VAT według stawki: ………%.

2. Oświadczamy, iż w części 1 przedmiotu zamówienia oferujemy następujący sprzęt i okres gwarancji:
ZESTAW
Rentgenowska prześwietlarka
bagażu

………………………………………………………….....
(producent i model oferowanego urządzenia)

Okres gwarancji na oferowany
Zestaw
Poziom promieniowania na
powierzchni obudowy

……………. Lat
(należy wpisad 1,2,3,4,5 lub więcej)
……………… µsv/h lub ……………… mR/h

Lp.

Wymagania wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia

1

Długośd urządzenia bez wózków (stołów
rolkowych)
minimalna:
1200
mm,
maksymalna: 1600 mm
Wymiary tunelu – szer. minimalna 500 mm x
wys. minimalna 320 mm

2

3
4

6

Wyposażenie w kółka jezdne z blokadą
Minimum dwa wyłączniki bezpieczeostwa z
czego jeden na stanowisku operatora
Minimalna długośd taśmociągu na wejściu /
wyjściu: 250 mm (mierzona od fartuchów
ochronnych do początku taśmy)
Prędkośd taśmociągu – nie mniej niż 20 cm/s

7
8

Cykl pracy – 100% nie wymaga nagrzewania
Penetracja stali – nie mniej niż 27 mm

9

Generator promieni X – napięcie nie mniej niż
150 kV
Minimalna liczba odcieni szarości – 4096
Kolor obrazu – kolor i czarno-biały
Typ wyświetlacza – monitor kolorowy
minimum 19”
Pulpit sterujący operatora – możliwośd
powiększania obrazu, cofania obrazu, system
archiwizowania obrazów, możliwośd wydruku
Poziom promieniowania na obudowie
urządzenia – nie więcej niż 2 µsv/h (0,2 mR/h)
Zasilanie – 230 VAC, 50/60 Hz
Zasilanie awaryjne UPS
Stolik rolkowy – na wejściu i wyjściu (długośd
minimalna 500 mm, maksymalna 600 mm).
Stół montowany do urządzenia z możliwością
odłączenia, posiadający zabezpieczenie przed
upadkiem bagażu

5

10
11
12
13

14
15
16
17

Parametry/funkcjonalnośd zaoferowanej
prześwietlarki/ potwierdzenie czy spełnia
wymagania
TAK / NIE *1)
długośd urządzenia bez wózków (stołów
rolkowych) ……………. mm
TAK / NIE *1)
szerokośd tunelu ……………. mm
wysokośd tunelu ……………. mm
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
długośd taśmociągu na wejściu ……………. mm
długośd taśmociągu na wyjściu ……………. mm
TAK / NIE *1)
prędkośd taśmociągu ……………. cm/s
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
penetracja stali ……………. mm
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
długośd stolika rolkowego na wejściu
……………. mm
długośd stolika rolkowego na wyjściu
……………. Mm
14

18

Zabezpieczenie tunelu: minimum pionowe
fartuchy z obu stron
19 Komputer sterujący zapewniający ciągłą
pracę systemu obsługującego urządzenie,
wyposażony w minimum napęd CD i graficzną
informację o przedmiotach niebezpiecznych
20 Klawiatura
wyposażona
w
minimum
wyłącznik bezpieczeostwa, klawisz włączający
podajnik taśmy (START), klawisz wyłączający
podajnik taśmy (STOP), klawisz zmieniający
kierunek przesuwu taśmy
21 Możliwośd oddalenia klawiatury i monitora
od skanera (minimum 1,5 metra)
22 Urządzenie wyposażone w okablowanie i
oprogramowanie
niezbędne
do
jego
prawidłowego użytkowania
23 Urządzenie wyposażone w instrukcje i
gwarancje w języku polskim
*1) Niepotrzebne skreślid lub zaznaczyd właściwe

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

_____________CZĘŚD 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA________________
3. Oferujemy dostawę 1 kpl. rentgenowskiej prześwietlarki bagażu (częśd zamówienia - Zestaw) wraz z
uruchomieniem, skonfigurowaniem oraz przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Odbiorcę dla
Sądu Rejonowego w Otwocku za cenę:
z podatkiem VAT: ………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………..……………………………….),
bez podatku VAT: ………………….…………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………..………………………….),
podatek VAT według stawki: ………%.
4. Oświadczamy, iż w części 2 przedmiotu zamówienia oferujemy następujący sprzęt i okres gwarancji:
ZESTAW
Rentgenowska prześwietlarka
bagażu

………………………………………………………….....
(producent i model oferowanego urządzenia)

Okres gwarancji na oferowany
Zestaw
Poziom promieniowania na
powierzchni obudowy

……………. Lat
(należy wpisad 1,2,3,4,5 lub więcej)
……………… µsv/h lub ……………… mR/h

Lp.

Wymagania wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia

1

Długośd urządzenia bez wózków (stołów
rolkowych)
minimalna:
1200
mm,
maksymalna: 1600 mm

Parametry/funkcjonalnośd zaoferowanej
prześwietlarki/ potwierdzenie czy spełnia
wymagania
TAK / NIE *1)
długośd urządzenia bez wózków (stołów
rolkowych) ……………. mm
15

2

Wymiary tunelu – szer. minimalna 500 mm x
wys. minimalna 320 mm

3
4

6

Wyposażenie w kółka jezdne z blokadą
Minimum dwa wyłączniki bezpieczeostwa z
czego jeden na stanowisku operatora
Minimalna długośd taśmociągu na wejściu /
wyjściu: 250 mm (mierzona od fartuchów
ochronnych do początku taśmy)
Prędkośd taśmociągu – nie mniej niż 20 cm/s

7
8

Cykl pracy – 100% nie wymaga nagrzewania
Penetracja stali – nie mniej niż 27 mm

9

Generator promieni X – napięcie nie mniej niż
150 kV
Minimalna liczba odcieni szarości – 4096
Kolor obrazu – kolor i czarno-biały
Typ wyświetlacza – monitor kolorowy
minimum 19”
Pulpit sterujący operatora – możliwośd
powiększania obrazu, cofania obrazu, system
archiwizowania obrazów, możliwośd wydruku
Poziom promieniowania na obudowie
urządzenia – nie więcej niż 2 µsv/h (0,2 mR/h)
Zasilanie – 230 VAC, 50/60 Hz
Zasilanie awaryjne UPS
Stolik rolkowy – na wejściu i wyjściu (długośd
minimalna 500 mm, maksymalna 600 mm).
Stół montowany do urządzenia z możliwością
odłączenia, posiadający zabezpieczenie przed
upadkiem bagażu
Zabezpieczenie tunelu: minimum pionowe
fartuchy z obu stron
Komputer sterujący zapewniający ciągłą
pracę systemu obsługującego urządzenie,
wyposażony w minimum napęd CD i graficzną
informację o przedmiotach niebezpiecznych
Klawiatura
wyposażona
w
minimum
wyłącznik bezpieczeostwa, klawisz włączający
podajnik taśmy (START), klawisz wyłączający
podajnik taśmy (STOP), klawisz zmieniający
kierunek przesuwu taśmy
Możliwośd oddalenia klawiatury i monitora
od skanera (minimum 1,5 metra)
Urządzenie wyposażone w okablowanie i
oprogramowanie
niezbędne
do
jego
prawidłowego użytkowania

5

10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

20

21
22

TAK / NIE *1)
szerokośd tunelu ……………. mm
wysokośd tunelu ……………. mm
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
długośd taśmociągu na wejściu ……………. mm
długośd taśmociągu na wyjściu ……………. mm
TAK / NIE *1)
prędkośd taśmociągu ……………. cm/s
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
penetracja stali ……………. mm
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
długośd stolika rolkowego na wejściu
……………. mm
długośd stolika rolkowego na wyjściu
……………. Mm
TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

16

23

Urządzenie wyposażone w instrukcje
gwarancje w języku polskim
*1) Niepotrzebne skreślid lub zaznaczyd właściwe

i

TAK / NIE *1)

_____________CZĘŚD 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA________________
5. Oferujemy dostawę 1 kpl. rentgenowskiej prześwietlarki bagażu (częśd zamówienia - Zestaw) wraz z
uruchomieniem, skonfigurowaniem oraz przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Odbiorcę dla
Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia za cenę:
z podatkiem VAT: ………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………..……………………………….),
bez podatku VAT: ………………….…………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………..………………………….),
podatek VAT według stawki: ………%.
6. Oświadczamy, iż w części 3 przedmiotu zamówienia oferujemy następujący sprzęt i okres gwarancji:
ZESTAW
Rentgenowska prześwietlarka
bagażu

………………………………………………………….....
(producent i model oferowanego urządzenia)

Okres gwarancji na oferowany
Zestaw
Poziom promieniowania na
powierzchni obudowy

……………. Lat
(należy wpisad 1,2,3,4,5 lub więcej)
……………… µsv/h lub ……………… mR/h

Lp.

Wymagania wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia

1

Długośd urządzenia bez wózków (stołów
rolkowych)
minimalna:
1200
mm,
maksymalna: 1600 mm
Wymiary tunelu – szer. minimalna 500 mm x
wys. minimalna 320 mm

2

3
4

6

Wyposażenie w kółka jezdne z blokadą
Minimum dwa wyłączniki bezpieczeostwa z
czego jeden na stanowisku operatora
Minimalna długośd taśmociągu na wejściu /
wyjściu: 250 mm (mierzona od fartuchów
ochronnych do początku taśmy)
Prędkośd taśmociągu – nie mniej niż 20 cm/s

7
8

Cykl pracy – 100% nie wymaga nagrzewania
Penetracja stali – nie mniej niż 27 mm

9

Generator promieni X – napięcie nie mniej niż
150 kV

5

Parametry/funkcjonalnośd zaoferowanej
prześwietlarki/ potwierdzenie czy spełnia
wymagania
TAK / NIE *1)
długośd urządzenia bez wózków (stołów
rolkowych) ……………. mm
TAK / NIE *1)
szerokośd tunelu ……………. mm
wysokośd tunelu ……………. mm
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
długośd taśmociągu na wejściu ……………. mm
długośd taśmociągu na wyjściu ……………. mm
TAK / NIE *1)
prędkośd taśmociągu ……………. cm/s
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
penetracja stali ……………. mm
TAK / NIE *1)
17

10
11
12

Minimalna liczba odcieni szarości – 4096
Kolor obrazu – kolor i czarno-biały
Typ wyświetlacza – monitor kolorowy
minimum 19”
13 Pulpit sterujący operatora – możliwośd
powiększania obrazu, cofania obrazu, system
archiwizowania obrazów, możliwośd wydruku
14 Poziom promieniowania na obudowie
urządzenia – nie więcej niż 2 µsv/h (0,2 mR/h)
15 Zasilanie – 230 VAC, 50/60 Hz
16 Zasilanie awaryjne UPS
17 Stolik rolkowy – na wejściu i wyjściu (długośd
minimalna 500 mm, maksymalna 600 mm).
Stół montowany do urządzenia z możliwością
odłączenia, posiadający zabezpieczenie przed
upadkiem bagażu
18 Zabezpieczenie tunelu: minimum pionowe
fartuchy z obu stron
19 Komputer sterujący zapewniający ciągłą
pracę systemu obsługującego urządzenie,
wyposażony w minimum napęd CD i graficzną
informację o przedmiotach niebezpiecznych
20 Klawiatura
wyposażona
w
minimum
wyłącznik bezpieczeostwa, klawisz włączający
podajnik taśmy (START), klawisz wyłączający
podajnik taśmy (STOP), klawisz zmieniający
kierunek przesuwu taśmy
21 Możliwośd oddalenia klawiatury i monitora
od skanera (minimum 1,5 metra)
22 Urządzenie wyposażone w okablowanie i
oprogramowanie
niezbędne
do
jego
prawidłowego użytkowania
23 Urządzenie wyposażone w instrukcje i
gwarancje w języku polskim
*1) Niepotrzebne skreślid lub zaznaczyd właściwe

TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
TAK / NIE *1)
długośd stolika rolkowego na wejściu
……………. mm
długośd stolika rolkowego na wyjściu
……………. Mm
TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

TAK / NIE *1)

_______________OŚWIADCZENIA WSPÓLNE DLA CAŁEJ OFERTY__________________
7. Wyżej wymieniona cena(y) ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SIWZ.
8. Oferujemy termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do
dnia 15 grudnia 2018 r.
9. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:
 samodzielnie;
 przy udziale podwykonawcy/ów………………… (podad firmę i adres podwykonawcy/ów) w
zakresie……………..
W razie niewypełnienia powyższego punktu, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje realizację zamówienia bez udziału
podwykonawców
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10. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia SIWZ, w tym istotne postanowienia umowy,
stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni
liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w SIWZ.
12. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
13. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeo lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy:
Nazwa oświadczenia

Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w
formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane
referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie
zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia
lub dokumenty

14. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ___ do ___ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
przedstawiamy w załączeniu stosowne uzasadnienie.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy

15. Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług

będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, w zakresie…………………………
Należy podad nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazad ich wartośd bez kwoty podatku. W braku zaznaczenia żadnej opcji,
Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług

16. Oświadczamy, iż jesteśmy:
1) Mikroprzedsiębiorcą*
2) małym przedsiębiorcą*
3) średnim przedsiębiorcą*
4) dużym przedsiębiorcą*
* właściwe zaznaczyd
17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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18. Załączniki do oferty:
1)
Pełnomocnictwo/odpis z KRS na potwierdzenie uprawnienia do podpisania oferty
2)
Oświadczenia zgodnie z pkt. 6.1. SIWZ

............................., dnia ................ .2018 r.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zamawiający:
SĄD APELACYJNY
W WARSZAWIE
Pl. Krasioskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………..…
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych („Ustawa”)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rentgenowskich
prześwietlarek bagażu na potrzeby sądów apelacji warszawskiej, ZP-761-5/18 oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
Ustawy.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.

…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. Ustawy (podad mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 Ustawy). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem
następujące środki naprawcze: .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………… (podad pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający:
SĄD APELACYJNY
W WARSZAWIE
Pl. Krasioskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych („Ustawa”)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rentgenowskich
prześwietlarek bagażu na potrzeby sądów apelacji warszawskiej, ZP-761-5/18 oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazad dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………..………………………….…,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazad podmiot i określid odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

23

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.
…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

24

Załącznik nr 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(cz. 1, 2 i 3)
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa rentgenowskich
prześwietlarek bagażu na potrzeby sądów apelacji warszawskiej”, znak: ZP-761-5/18.

§1
Definicje
Użyte w niniejszej Umowie określenia, o ile nie nadano im innego znaczenia zgodnie z wyraźnymi
postanowieniami Umowy, oznaczają:
1) dzieo roboczy – dzieo od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;
2) Obszar apelacji warszawskiej – obszar właściwości miejscowej sądów powszechnych
odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacji warszawskiej z dnia
wszczęcia Postępowania;
3) Odbiorca – Sąd zobowiązany do odbioru danego Zestawu, tj. Sąd Rejonowy
………………………………..;
4) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie którego
została zawarta Umowa;
5) Sądy – jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego Obszaru apelacji warszawskiej,
istniejące w dniu wszczęcia postępowania oraz inne jednostki organizacyjne sądownictwa
powszechnego działające na Obszarze apelacji warszawskiej, powstałe lub przekształcone w
wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych sądownictwa powszechnego użytkujące dane
Zestawy lub wykonujące uprawnienia dotyczące zgłoszeo gwarancyjnych i z tytułu rękojmi, na
podstawie upoważnienia zawartego w Umowie lub uprawnione do dochodzenia kar
umownych w zakresie określonym w Umowie;
6) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami;
7) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.);
8) Wykonawca – podmiot, który zawarł Umowę z Zamawiającym;
9) Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Warszawie;
10) Zestaw – prześwietlarka bagażu oraz każdy z pozostałych elementów rentgenowskiej
prześwietlarki bagażu będący przedmiotem Umowy określonym w § 2 Umowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu rentgenowskiej
prześwietlarki bagażu, na potrzeby Sądu Rejonowego w ………………………………..
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami (Załącznik Nr 1 do Umowy), oraz oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2 do Umowy).
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że każdy element Zestawu dostarczony w ramach realizacji
Umowy będzie sprzętem nowym, nieużywanym przed dniem dostawy.
§3
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizowad przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni
od daty zawarcia Umowy, z tym że nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

§4
Miejsce i zasady realizacji umowy
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do montażu przedmiotu umowy zgodnie
z zaleceniami producenta sprzętu Po dokonaniu dostawy i montażu, Wykonawca zobowiązany jest
do przeprowadzenia instalacji, konfiguracji Zestawu i przeszkolenia personelu wskazanego przez
Odbiorcę (łącznie określanych jako „uruchomienie”).
Osoby wskazane w § 8 ust. 1 umowy ustalą dokładne terminy (dzieo i godzinę) dostawy, montażu i
uruchomienia Zestawu oraz przeszkolenia personelu wskazanego przez Odbiorcę.
Zestaw dostarczony będzie do miejsca przeznaczenia (wraz z wyładunkiem i dostarczeniem na
wskazane miejsce instalacji) transportem i siłami Wykonawcy.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany bez zastrzeżeo „Protokół
realizacji umowy”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do umowy. Protokół zostanie podpisany
przez przedstawicieli Odbiorcy oraz Wykonawcy
Do „Protokołu realizacji umowy” Wykonawca załączy kompletną dokumentację, tj. m.in. atesty,
certyfikaty, instrukcję obsługi, konserwacji, karty gwarancyjne, dokumentację powykonawczą sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i Sądów za jakąkolwiek niezgodnośd
dostarczonych Zestawów z Umową lub jej załącznikami.
Dokonanie przez Odbiorcę odbioru przedmiotu Umowy poprzez podpisanie „Protokołu realizacji
umowy”, stanowi początek okresu gwarancji jakości i okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
wady.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy ustala się na kwotę:
bez podatku VAT: ………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..)
z podatkiem VAT: …………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)
w tym podatek VAT wg stawki: …… %.
2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest kwotą
wyczerpującą wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej
umowy.
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie ulegnie zmianie do kooca trwania Umowy.

1.
2.

3.

4.

§6
Warunki płatności
Faktura VAT wystawiona będzie na Sąd Apelacyjny w Warszawie, płatnikiem będzie Sąd Apelacyjny
w Warszawie, Pl. Krasioskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, NIP: 526-10-49-717.
Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie jednorazowo i przekazane zostanie poleceniem
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Warunkiem płatności wynagrodzenia oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie
podpisany bez zastrzeżeo przez Zamawiającego „Protokół realizacji umowy”, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 3 do umowy.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty
uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej
w ostatnim dniu terminu płatności.
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§7
Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony i uruchomiony Zestaw, jak również na montaż
i uruchomienie Zestawu, zgodnie z ofertą Wykonawcy na okres ………… lat1, licząc od dnia
podpisania „Protokołu realizacji umowy”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że będący przedmiotem Umowy Zestaw oraz jego wszystkie elementy są
oryginalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych,
jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeo osób trzecich.
3. Szczegółowe warunki gwarancji określają: oferta Wykonawcy i dokumenty gwarancyjne,
przekazane przy odbiorze Zestawu. Zapisy dotyczące gwarancji zawarte w niniejszej Umowie mają
pierwszeostwo przed warunkami określonymi w dokumentach gwarancyjnych. Zapisy zawarte w
niniejszej Umowie, dotyczące gwarancji jakości, zmieniają w tym zakresie mniej korzystne dla
Zamawiającego postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych.
4. Gwarancja jakości obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i
uszkodzenia Zestawu lub urządzeo wchodzących w skład Zestawu oraz jego uruchomienia,
powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania, jak również wszelkie czynności
wykonane w toku montażu i uruchomienia Zestawu lub urządzeo wchodzących w skład Zestawu.
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest również do wykonywania napraw
wszelkich awarii, usterek, usuwania wad i uszkodzeo Zestawów spowodowanych wadami
technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych
nieużywanych części podzespołów na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu).
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do również świadczenia serwisu, w
ramach którego zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług
gwarancyjnych:
1) testowania poprawności pracy Zestawu po wykonaniu naprawy, przeniesienia Zestawu
i jego konfiguracji po dokonanej naprawie;
2) utylizacji wymienionych części, podzespołów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) telefonicznej pomocy w godzinach 08:00-16:00 przy rozwiązywaniu problemów dotyczących
urządzeo pod numerem telefonu ………...
7. Naprawy oraz serwis świadczone będą w miejscu użytkowania Zestawu przez Sąd, również w
przypadku zmiany pierwotnego miejsca instalacji Zestawu.
8. W przypadku konieczności wykonania naprawy Zestawu lub urządzenia wchodzącego w jego skład
poza miejscem użytkowania urządzeo, Wykonawca przed przetransportowaniem Zestawu lub
urządzenia, uzyska pisemną zgodę Sądu.
9. Wykonawca przystąpi do naprawy w zakresie określonym w ust. 4 lub 5 najpóźniej do kooca
następnego dnia roboczego od dokonania zgłoszenia przez Sąd.
10. Wykonawca zobowiązuje się zakooczyd naprawę, o której mowa w ust. 9, w terminie do 5 dni
roboczych od dokonania zgłoszenia przez Sąd. W przypadku przedłużania się naprawy Wykonawca
zobowiązuje się najpóźniej w piątym dniu roboczym od dnia zgłoszenia przez Sąd, dostarczyd na
czas naprawy, Zestaw/urządzenia zamienne wolne od wad, o nie gorszych parametrach
technicznych, nie niższych niż przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie, uzgodniony z
Zamawiającym lub Sądem, jak również dokonad jego montażu i uruchomienia.
11. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas naprawy Zestawu/urządzenia zamiennego,
zgodnie z postanowieniem ust. 10, kara umowna, o której mowa w § 9 ust. 3 Umowy nie ma
zastosowania.
12. W przypadku przedłużenia się naprawy powyżej 30 dni roboczych Sąd może:
1) dokonad naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub zlecid naprawę osobie trzeciej,
1

Uzupełnid zgodnie z ofertą
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z
zachowaniem
praw
wynikających
z
gwarancji
i
rękojmi
za
wady.
W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, osoba uprawniona ze strony Sądu
zobowiązana jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym
fakcie. Sąd powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacid Sądowi – w terminie przez niego wskazanym,
nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty – kwotę stanowiącą
równowartośd poniesionego kosztu wykonania tych prac;
2) żądad wymiany Zestawu lub urządzenia wchodzącego w jego skład na nowe, o nie gorszych
parametrach technicznych i funkcjonalnych niż przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie,
uzgodniony z Zamawiającym lub Sądem, w terminie do 14 dni od zgłoszenia na piśmie przez Sąd
takiego żądania, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyd Zestaw/urządzenie w tym terminie do
miejsca wskazanego przez Sąd oraz dokonad jego montażu i uruchomienia.
13. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio w przypadku naprawy urządzenia - o okres
wykonywania naprawy; w przypadku dokonania wymiany Zestawu/urządzenia okres gwarancji
(również w zakresie uruchomienia Zestawu/urządzeo) i rękojmi będzie biegł od nowa od dnia
potwierdzenia przez Sąd odbioru wymienionego Zestawu/urządzenia.
14. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5 lub. 6 dokonywane będą przez przedstawicieli Sądu na numer
telefonu …………………………….. lub e-mail: …………………………….. codziennie w godzinach 08:00-16:00.
Zgłaszający obowiązany jest poinformowad serwis Wykonawcy o godzinach dostępu do urządzenia
oraz o rodzaju wady/awarii/uszkodzenia itp.
15. Każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne
upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosowad się do przepisów
wewnętrznych Sądów.

1.

2.

3.

4.

§8
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy oraz zatwierdzania dokumentów
wynikających z Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
…………………………………..…………….., tel.: ……………………………………………
po stronie Sądu Rejonowego ……………………………………………. (Odbiorcy):
…………………………………..…………….., tel.: ……………………………………………
2) po stronie Wykonawcy:
………………………………………………...., tel.: ……………………………………………
Strony zastrzegają sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac objętych niniejszą
Umową. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany treści Umowy, nie wymaga zawarcia pisemnego
aneksu. Zmiana w powyższym zakresie jest skuteczna z chwilą poinformowania drugiej Strony.
Strony zobowiązują się wzajemnie informowad o zmianie wszelkich w niej zawartych niezbędnych
informacji, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegad zmianie z przyczyn niezależnych od
Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy
internetowe. Zmiana tych danych nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnośd za wszelkie negatywne skutki wynikłe z
powodu niewskazania Zamawiającemu aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§9
Odpowiedzialnośd i kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust.
1 Umowy.
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2. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji Umowy określonych w § 3,
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu lub Odbiorcy karę umowną w wysokości 1 %
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
każdy dzieo opóźnienia.
3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji Umowy określonych w § 7
ust. 9, 10, 12, Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu lub Sądowi karę umowną w wysokości
0,5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za każdy dzieo opóźnienia.
4. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania
przewyższającego wysokośd kar umownych na zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się pokryd wszystkie szkody poniesione przez Zamawiającego/Sąd lub
osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności
na podstawie noty księgowej wystawionej przez Odbiorcę.
§ 10
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy
1. Stronom będzie przysługiwało prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni od
powzięcia wiadomości o podstawach odstąpienia, na zasadach przewidzianych w Kodeksie
cywilnym, a Zamawiającemu także w przypadku, gdy Wykonawca ::
1) przekroczy termin realizacji Umowy o 7 dni;
2) przeniesie wierzytelnośd wynikającą z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej
zgody Zamawiającego;
3) powierzy realizację Umowy innemu wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego;
4) dostarczy 2-krotnie wadliwy Zestaw;
5) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi
ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności,
jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla
realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa;
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części;
7) niewłaściwie zrealizuje całośd lub częśd Umowy.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uznaje się za
odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy nie powoduje
utraty uprawnieo z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranego przez
Zamawiającego bez zastrzeżeo przedmiotu Umowy oraz nie powoduje utraty prawa do naliczenia
kar umownych.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3 oraz § 12 ust. 5 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwośd wprowadzenia zmian do Umowy określonych w art. 144
Ustawy, a ponadto dopuszcza zmiany:
1) zaoferowanego przedmiotu Umowy pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzied pod warunkiem łącznego spełnienia
następujących przesłanek:
a) zmiany na Zestaw o parametrach i długości gwarancji nie gorszych niż zaoferowane
pierwotnie,
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b) niepodwyższenia cen jednostkowych oraz wynagrodzenia umownego;
2) zmiany części składowych zaoferowanego Zestawu pod warunkiem zaistnienia obiektywnych

przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod warunkiem łącznego spełnienia
następujących przesłanek:
a) zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie,
b) pod warunkiem niepodwyższenia cen jednostkowych oraz wynagrodzenia umownego,
c) zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego Zestawu w
porównaniu do części oferowanych pierwotnie;

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.

§ 12
Podwykonawstwo
Wykonawca zobowiązuje się wykonad zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową:
1) osobiście..........................
2) przy udziale podwykonawców w zakresie:.......................
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego/Sądu pełną odpowiedzialnośd za czynności, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego/Sądu za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za swoje własne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd w stosunku do Zamawiającego/Sądu z tytułu gwarancji i
rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania podwykonawcom.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego/Sąd o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania
przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem
takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyd realizację przedmiotu Umowy. Zmiana w zakresie
podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu.
§ 13
Bezpieczeostwo Informacji
Administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za
pośrednictwem adresu do korespondencji Administratora lub za pośrednictwem poczty
e-mail: iod@waw.sa.gov.pl;
Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony w związku z realizacją
Umowy będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Strony zobowiązują się do:
a) wzajemnego stosowania zasad poufności wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych od
drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem Umowy, bez względu na sposób i formę
ich utrwalenia i przekazania, zarówno w trakcie jej trwania jak i bezterminowo po wygaśnięciu
Umowy;
b) zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych
dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem Umowy;
c) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające
z realizacji Umowy;
d) niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.

§ 14
Postanowienia koocowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym i
Sądach oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i
formę ich utrwalenia i przekazania, także bezterminowo po wygaśnięciu Umowy. Strony będą
dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
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z niniejszą Umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie
poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy,
Kodeksu cywilnego, z odnośnymi przepisami wykonawczymi.
3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
§ 15
Załączniki do umowy
Integralną częśd niniejszej Umowy stanowią niżej wymienione załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r.,
3) Załącznik Nr 3 – Protokół realizacji umowy.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik Nr 3 do Umowy
PROTOKÓŁ REALIZACJI UMOWY
dotyczy dostawy rentgenowskich prześwietlarek bagażu na potrzeby sądów apelacji warszawskiej
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-207) przy Pl. Krasioskich 2/4/6
Odbiorca:

Sąd Rejonowy w ……………………………………………………………………

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Warszawa, dnia …….…………………………
(datę uzupełnia przedstawiciel Odbiorcy)

Niniejszym potwierdzam wykonanie przez Wykonawcę zamówienia w dniach ....................... 2018 r.
na podstawie umowy nr ................................. z dnia …………………….. r.
Zakres wykonanego zamówienia obejmuje:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Uwagi/zastrzeżenia:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Na podstawie powyższego:
Zamówienie uznaje się za wykonane prawidłowo*
Wzywa się Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości wyszczególnionych powyżej*.

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

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

podpis przedstawiciela Wykonawcy

podpis przedstawiciela Odbiorcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

......................................., dn. ………………………
……............................
(pieczęd Wykonawcy)

W odniesieniu do postępowania na Dostawę rentgenowskich prześwietlarek bagażu na potrzeby
sądów apelacji warszawskiej znak: ZP-761-5/18, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
oświadczam w imieniu Wykonawcy………………….., że:


nie należy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych;



nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieo publicznych, do której należą inni wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu;



należy do do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych co wykonawca:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyd wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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