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Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym, WZP-76/20/04/Z 
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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 139 000 EURO 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej Ustawą dotyczącym: 

 

 

Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ” 

zawiera: 

Rozdział I Informacje o zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się zamawiającego 

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia 

Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu 

Rozdział IV Podstawy wykluczenia 

Rozdział V Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Rozdział VI 

 

Rozdział VII 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 

Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział VIII  Termin związania ofertą 

Rozdział IX Opis sposobu przygotowywania ofert 

Rozdział X Zawartość oferty 

Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział XII Opis sposobu obliczania ceny 

Rozdział XIII  Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty 

Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XV wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Rozdział XVII  

Rozdział XVIII 

Ogólne warunki umowy 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Wzór - załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 

Wzór – załączniki nr 3 Oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku         

podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy 

Wzór – załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku                    

podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy 

Wzór – załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku 

podstaw  wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 22 Ustawy 
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I.  INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

1. Zamawiający:  KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,   

   ul. Nowolipie 2, 

 00-150 Warszawa 

 Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 

kierować na adres:             

 Komenda Stołeczna Policji 

 Wydział Zamówień Publicznych,  

 ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 

 z dopiskiem: „Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym” ze wskazaniem 

numeru referencyjnego postępowania: WZP-76/20/04/Z 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 123) za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej 

dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa Korzystanie z 

Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

3. Komunikacja między Zamawiający a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, 

oświadczeń wniosków, zawiadomień, dokumentów odbywa się przy użyciu Platformy. W 

sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy, Zamawiający może 

również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Instrukcja korzystania z Platformy: 

 - w przypadku posiadania konta na Platformie – zgłoszenie do postępowania wymaga 

zalogowania Wykonawcy do Platformy; 

 - w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce 

„Postępowania”, „Lista postępowań firmy: Komenda Stołeczna Policji” wybrać niniejsze 

postępowanie oraz korzystając z polecenia „Załóż konto” przejść do formularza załóż konto.  

5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi 

przepisami prawa tj. m,in. .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .png, .tif, .dwg, .ath, 

.kst, .zip, .rar, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystanie plików w formacie .pdf. 

6. Informacje na temat kodowania danych: pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na 

Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia 

pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 

otwarcia ofert. 

7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o 

której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z 

art. 24aa ust. 1Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich 

ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. Zamawiający 

w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem 

zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych  z 

prowadzoną procedurą, jest Sławomir Jastrzębski, nr tel. (22) 603 79 38, e-mail: 

slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. 

10. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, 

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym 

mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy. 

11. Treść pytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy. 

12. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce 

„Postępowania”. Następnie z listy postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie 

aby przejść do zamieszczonych przez Zamawiającego dokumentacji postępowania. 

mailto:slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl
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13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako 

obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 

91a-91e Ustawy. 

15. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zastrzega 

możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki (…), które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym oraz 

przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia, zwanego dalej w SIWZ zestawem. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony zestaw min. 24 miesięcznej rękojmi 

oraz min. 24 miesięcznej gwarancji  

- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru. 

W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez 

Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 10 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

5. Miejsce wykonania zamówienia: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji w 

Warszawie, ul. Nowolipie 2. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców o ile 

są znani (jeżeli dotyczy). 

8. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy. 

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyto sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z 

właściwymi przepisami. 

 

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

IV.   PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy. 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdz. IV SIWZ Wykonawca 

złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  w SIWZ, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 

sporządzonym zgodnie ze 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 2014/15/UE, zwanym dalej formularzem JEDZ stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej 

https://espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

 Wykonawca wypełnia formularz JEDZ w następującym zakresie: 
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Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

zamawiającej lub  podmiotu zamawiającego 

      Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

       Sekcja A: Informacje na temat wykonawcy 

  Sekcja B:  Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy 

 Sekcja C:  Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów 

 Sekcja D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie 

 polega 

      Część III: Podstawy wykluczenia 

       Sekcja A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 

      Sekcja B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie 

 społeczne 

Sekcja C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami 

zawodowymi 

 Sekcja D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach 

krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

     Część IV: Kryteria kwalifikacji 

       Sekcja : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 

      Część VI: Oświadczenia końcowe 

2. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z formatów wskazanych 

w Rozdz. I SIWZ. 

3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

4. Wykonawca przesyła Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę formularz JEDZ - zgodnie z zasadami 

określonymi w Rozdz. I SIWZ. 

5. Formularz JEDZ należy wczytać jako załącznik do Oferty na Platformie, według Instrukcji 

korzystania z Platformy. 

6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w 

trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie na formularzu JEDZ, o 

którym mowa w  pkt 1, składa - zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. I SIWZ - każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy. Oświadczenie to jest wstępnym 

potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art.  24 ust. 1 pkt 13 – 22 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1 i pkt 8 Ustawy do złożenia oświadczenia na formularzu JEDZ, o którym mowa w  pkt 1 - 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. I SIWZ - w postaci elektronicznej opatrzonej  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla każdego z Podwykonawców odrębnie. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na Platformie, informacji o której mowa w 

art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. 
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

10. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Ustawy, tj.:  

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  13, 14 i  

21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca  zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji 

właściwego organu; 

c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o ile 

Zamawiający nie będzie mógł ich uzyskać za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych 

baz danych; 

e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

prawie spłat tych należności (Wzór-załącznik nr 3 do SIWZ); 

f) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Wzór-załącznik nr 4 do SIWZ); 

g) Oświadczenie Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (Wzór-załącznik nr 5 do 

SIWZ). 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

 a) pkt. 10 lit. a, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy  lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

Ustawy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert),   

 b) pkt 10 lit. b - d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

b1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 



 

 

7 

Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym, WZP-76/20/04/Z 

 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu (dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), 

b2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminie składania ofert). 

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt. 10 lit. a, składa dokument o którym mowa w pkt 11 lit. a. 

13. W sytuacji, gdy w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 lub 13 

należy zastosować się do zapisów § 7 ust. 3 lub § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) 

zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

14. Formularz JEDZ, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie, 

według Instrukcji korzystania z Platformy. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE 

DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie wymaga oświadczeń ani dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 

 

VII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 

10.000,00 PLN. 

2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XI SIWZ.  

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w 

postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, 

sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie 

od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.  

4. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu –  przelewem na podany niżej rachunek Zamawiającego: 

 

Komenda Stołeczna Policji 

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 

64 1010 1010 0056 5613 9120 0000 

tytułem: wadium nr sprawy WZP-76/20/04/Z 

 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, decyduje 

data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego; 

 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 (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 110 ze zm.). 

5. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać 

stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 
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zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

Ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń 

gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości 

sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Skarb Państwa - Komendant Stołeczny 

Policji.  

6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 

7. Na podstawie zapisu art. 53 dyrektywy 2014/24/UE Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w 

formie papierowej przesłanej na adres Komenda Stołeczna Policji, Wydział Zamówień 

Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, z dopiskiem: „Dostawa zestawu badawczego z 

mikroskopem, WZP-76/20/04/Z” w terminie składania ofert (decyduje data doręczenia), o 

którym mowa w Rozdz. XI SIWZ. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy. 

 

IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy podpisując ją za 

pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, 

aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert. 

2. Ofertę, formularz JEDZ oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta wraz z wszystkimi 

załącznikami, musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja 

sporządzona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana 

przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W 

przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą 

występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę 

udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę 

lub elektronicznie notarialnie poświadczonej kopii. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w 

języku obcym, jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres 

czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. 

4. W zakresie nieregulowanym niniejszą specyfikacją stosuje się Rozporządzenie.  

5. Oświadczenia, Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem - w postaci elektronicznej. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 
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załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty. 

10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych jako załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

 

X.  ZAWARTOŚĆ OFERT 

1. Wykonawca za pośrednictwem Platformy wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SIWZ) 

zobowiązany jest złożyć  

 1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 

 2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ jeżeli 

ustanowiono  pełnomocnika; 

 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla każdego z Podwykonawców odrębnie – 

jeżeli dotyczy 

 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 

uwzględnieniem postanowień Rozdz. VII pkt 3 i 7 SIWZ, 

2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia za pośrednictwem Platformy 

wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SIWZ ) składają: 

 1) każdy z Wykonawców: Jednolity Europejski  Dokument Zamówienia; 

 2) wspólnie: 

 a) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ jeżeli 

ustanowiono  pełnomocnika; 

 b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla każdego z Podwykonawców odrębnie - 

jeśli dotyczy, 

 c) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 

uwzględnieniem postanowień Rozdz. VII pkt 3 i 7 SIWZ. 

  

Ofertę, dokumenty i oświadczenia w tym JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami powinny być złożone 

za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa w 

terminie do dnia 19.03.2020 r. do godz. 10:00.  

2. Wykonawca składa ofertę na Platformie zgodnie z Instrukcją składania ofert dla 

Wykonawców (zamieszczoną na stronie Zamawiającego) oraz dodaje załączniki określone w 

Rozdz. X SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Po upływie terminu określonego w pkt 1 złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.  

4. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 19.03.2020 r. o godzinie 10:30 za 

pośrednictwem Platformy  

5. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert 

powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed 

godziną wskazaną w pkt 4, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez 

pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może 

wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany złożonej oferty lub jej 

wycofanie należy dokonać zgodnie z Instrukcją składania ofert dla Wykonawców 

(zamieszczoną na stronie Platformy)  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty (załączników).  

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób 

informacje wynikające z treści art 86 ust. 4 Ustawy. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

       1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

    2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

        3) ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Cena oferty brutto w PLN za przedmiot zamówienia wynika z ceny netto za zestaw wskazanej 

we Wzorze-załączniku nr 1 do SIWZ- Tabela w pkt I powiększonej o podatek VAT – jeżeli dotyczy 

i będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena oferty 

brutto”. 

2. Cena oferty brutto w PLN za zamówienie obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z 

tytułu wykonania odpowiednio przedmiotu zamówienia. 

3. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). 

5. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną 

o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty 

brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający 

miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY: 

 

1.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 
 

Lp. Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie 

1. 

 
Cena oferty brutto (C) 60% 

2. Okres gwarancji (G) 20% 

3. Termin wykonania dostawy (T) 20% 

 

2. Punkty w kryterium cena oferty brutto (C) wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, wg poniższego wzoru: 

     C = (Cmin : Cx) x 100 x 60%   

gdzie:  

C - wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach 

Cmin -  najniższa cena oferty brutto w PLN spośród badanych ofert 

Cx    -  cena brutto w PLN badanej oferty  
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3. Punkty w kryterium okres gwarancji (G) zostaną przyznane wg następującej zasady: 

 

Lp. Zaoferowany okres gwarancji Liczba punktów 

1 24 miesiące 0 pkt 

2 od 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt 

3 od 37 miesięcy do 48 miesięcy 20 pkt 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres gwarancji w pełnych miesiącach. 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci 

ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy „Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia…”. 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przy 

przyznawaniu punktów przyjmie, że Wykonawca zaoferował 48 miesięczny okres gwarancji. 

 

4. Punkty w kryterium termin wykonania dostawy (T) zostaną przyznane wg następującej zasady: 

 

Lp. Zaoferowany termin wykonania dostawy Liczba punktów 

1 5 dni roboczych i mniej  20 pkt 

2 od 6 dni roboczych do 7 dni roboczych 10 pkt 

3 od 8 dni roboczych do 9 dni roboczych 5 pkt 

4 10 dni roboczych 0 pkt 

 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin dostawy w pełnych dniach. 

W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 10 dni roboczych, Zamawiający odrzuci 

ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy „Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia…”. 

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, 

wyliczoną wg poniższego wzoru: 

E= C + G + T 

gdzie: 

E - wskaźnik oceny oferty w punktach 

C- wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach 

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach 

T – wskaźnik kryterium termin wykonania dostawy w punktach 

 

6. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. 

Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 

7. Jeżeli nie można wybrać 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 wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

ofert dodatkowych. 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wybranemu Wykonawcy 

wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, Zamawiający przed 

podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem 

umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL. 

 

XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - 

przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy. 

 

XVII.  OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych 

niżej ogólnych jej warunków: 

 

§1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa jednego „Zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym” 

oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia, zwanego w dalszej części 

umowy „towarem” spełniającego wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Strony ustalają, że wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) wynosi ... PLN brutto w tym 

podatek VAT w wysokości …..%, netto ……... PLN. 

3. Wartość Umowy, o której mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej 

Umowy,  

4. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§2 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy i przeprowadzenia szkolenia w terminie             

………….. dni roboczych od podpisania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru do Laboratorium Kryminalistycznego 

Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2, w dni robocze, t.j. dni od 

poniedziałku do piątku w godz. 9 - 14, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie                          

z właściwymi przepisami oraz do jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 1 dniowe szkolenie w języku polskim w zakresie 

obsługi sprzętu i oprogramowania dla minimum 5 osób w siedzibie Zamawiającego. Ukończenie 

szkolenia potwierdzone zostanie przez Wykonawcę wydaniem imiennego 

certyfikatu/zaświadczenia poświadczającego ukończenie szkolenia przez każdego uczestnika. 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy 

towaru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym ( dzień roboczy) na nr faksu 22 60 36 197 lub 

telefonicznie na nr telefonu 22 60 389 02. 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie:  

a) nowy, zgodny co do opisu określonego w załączniku nr 1 do umowy, 

b) opakowany w oryginalne opakowania producenta, gwarantujące zabezpieczenie jego 

elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania, 

c) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem. 

6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony towar jest uszkodzony, niezgodny 

z postanowieniami niniejszej umowy lub załącznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany 

będzie do wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad lub uzupełnienia braków 

w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych licząc od dnia sporządzenia protokołu 

zawierającego ww. zastrzeżenia. 

7. Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu 

odbioru i przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa ust. 3, co będzie stanowić podstawę 

wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
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8.  Wykonawca dostarczy fakturę w terminie do 3 dni, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru i przeprowadzenia szkolenia, do siedziby Wydziału Zaopatrzenia Komendy 

Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33, bądź złoży ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem 

Faktura.gov.pl. 

§3 

 

1. Wykonawca udziela ………..miesięcznej gwarancji oraz rękojmi ……… miesięcznej na 

dostarczony towar, jednakże nie krótszej  nie krótszej niż gwarancja Producenta - liczonych od 

daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 7. W przypadku, gdy gwarancja 

Producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla 

Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie użytkowania (zgodnie z przeznaczeniem) wad 

w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy towaru na 

własny koszt lub wymiany na nowy wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 10 dni 

roboczych, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji zgodnie z zapisem         

ust. 4.  
a/ Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy dostarczyć Zamawiającemu urządzenie 

zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia objętego niniejszą umową. 
4. Reklamacje na towar Zamawiający będzie składał każdorazowo w formie dokumentowej 

(dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres e-mail: …………….., nr faksu: …………… 
5. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru. 

Okres gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu wydłużeniu o czas wykonania naprawy lub 

jest liczony od nowa w przypadku wymiany towaru na nowy. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje że z chwilą podpisania protokołu odbioru jakościowego, 

Zamawiający w ramach wynagrodzenia o, którym mowa w § 1 ust. 2 uzyskuje prawo 

korzystania z oprogramowania na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie 

licencji udzielonej przez producenta oprogramowania, której warunki tenże producent 

dołączy do licencji oprogramowania jednak nie gorsze niż wynikające z niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do każdego oprogramowania licencji na 

oprogramowanie, nośnik (CD lub DVD lub USB) z wersją instalacyjną umożliwiającą jego 

instalację dowolną ilość razy bez konieczności dostępu do sieci Internet, dokumentację do 

oprogramowania oraz klucz aktywacyjny. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie, ani korzystanie z niego przez 

Zamawiającego nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw 

autorskich, patentowych, ani praw do baz danych. 

9. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłoszonych wobec Zamawiającego w związku z nabytym oprogramowaniem, w tym 

zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, wykonawca podejmie wszelkie 

działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym 

koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W 

szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia 

praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony 

pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

Zamawiającego. 

10. Ponadto, jeśli używane oprogramowanie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa 

Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej. 

Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania oprogramowania lub 

 2) zmodyfikować oprogramowanie tak, żeby było zgodne z niniejszą umową, ale wolne od 

jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

11. Strony potwierdzają, że żądne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych 
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ustaw. 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w niniejszej umowie. 

12. Zamawiający wymaga, żeby licencje, o których mowa w ust. 7 były pełne, niewyłącznie, 

nieograniczone w czasie, wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich 

wypowiedzenia. 

13. W przypadku uszkodzenia nośników danych (HDD/SSD lub inna technologia) nie dopuszcza 

się jego wymiany poza miejscem użytkowania. Uszkodzony nośnik danych  nie będzie 

zwracany do Wykonawcy. Wykonawca wymieni nośnik danych na nowy, wolny od wad, o 

parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy i przywrócenie 

funkcjonalności zestawu będącego przedmiotem zamówienia. 

14. Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na których 

utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego. 

15. W okresie od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy w sposób 

określony w umowie do dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania na warunkach licencji zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do umowy, bez pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

§4 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:                                  

…………………………. - tel. ………………, e-mail: ………………………. lub osoba ją zastępująca. 
………………………….. – tel. ………….., e-mail: ……………………….. lub osoba ją zastępująca 

…………………………. – tel. ………………….., e-mail: ……………….. lub osoba ją zastępująca 

(zostaną wskazani w umowie) 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..- tel. 

………….. e-mail: ………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

 

§5 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia Wykonawcy następującymi 

karami: 

a) 5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §1 ust. 2, w przypadku gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu  okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 

b) 5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §1 ust. 2, w przypadku odstąpienia 

przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego; 

c) 0,5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w §2 ust. 1, §2 ust. 6 lub §3 ust. 3. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) bez 

kierowania  odrębnego wezwania do zapłaty. 

4. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. 

5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie 

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne 

działania sił przyrody. 

6. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania przedmiotu umowy. 
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§6 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od 

daty zaistnienia nw. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w §5 ust. 1 lit. 

a) w przypadku: 

a) gdy Wykonawca opóźni się z dostawą towaru o ponad 10 dni roboczych licząc od upływu 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

b) wadliwego wykonania dostawy, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji i/lub rękojmi. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od 

daty zaistnienia nw. okoliczności: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b) w sytuacji ograniczenia lub cofnięcia środków w budżecie przez dysponenta środków 

publicznych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności 

uzasadniających tę czynność. 

4. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności 

nie pozbawi Zamawiającego uprawnień do kar umownych. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego 

żadnych dodatkowych roszczeń. 

 

§7 

 

1. Zamawiający wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa 

Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie) ..............................który wykonywać 

będzie część zamówienia obejmującą... .....................................(zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostawy realizowanej 

przez Podwykonawców. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i  

zaniechania  własne. 

4. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy 

zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. 

Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest 

wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do każdej 

wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy  za zrealizowaną część przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

7. W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający uzna dzień 

dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury. 

8. Wprowadzenie Podwykonawcy do realizowania przedmiotu umowy wymaga zgody 

Zamawiającego oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikających z zapisów 

umowy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami 

 

§8 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki informacyjne 

przewidziane w art 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych 
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(RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej 

Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. Wykonawca zobowiązuję 

się , w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy 

osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem KSP danych osobowych 

tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 14 RODO i treści załącznika nr 3 do 

umowy. 

2. KSP oświadcza że będzie przetwarzał dane osobowe w celu określonym w umowie oraz 

oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazanych mu przez 

Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady ( EU) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s 1 ) i 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego , które chronią prawa osób , których 

dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w przepisów prawa. 

3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca udostępnia oraz powierza KSP, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego 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 ( ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) dane 

osobowe do przetwarzania na zasadach  i w celu określonym w niniejszej umowie.  

5.  KSP będzie przetwarzał, powierzone mu dane osobowe, w tym dane osobowe pracowników 

Wykonawcy i innych osób wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

6.  KSP oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.  

7. KSP oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełniło obowiązki  informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych                   

( RODO), wobec każdej osoby fizycznej , od której dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio 

KSP pozyskał w celu wpisania  jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej KSP lub 

działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. KSP zobowiązuję się, w przypadku 

wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż 

wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych 

osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści załącznika 

wskazanego ust.3. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe w celu określonym w umowie 

oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazanych mu 

przez KSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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 rozporządzanie o ochronie danych danych)( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s 1) 

i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego , które chronią prawa osób , których 

dane dotyczą   oraz  stosuję środki bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  przepisów prawa. 

9. KSP udostępnia i powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) dane 

osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone mu dane osobowe, w tym dane osobowe 

pracowników / funkcjonariuszy KSP  i innych osób wyłącznie w celu  realizacji niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż wskazany w przepisach o archiwizacji. 
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§9 

 

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy 

w drodze negocjacji. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta wykonawcy 

3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych  osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

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) zwanym 

dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji. 

2)  nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 

danych osobowych: 

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; 

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawu badawczego z mikroskopem 

cyfrowym” WZP-76/20/04/Z 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawa 

Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)  posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

c i f RODO.  

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

XVIII.      KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO 

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) zwanym 

dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji. 

2)  nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 

danych osobowych: 

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; 

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawu badawczego z mikroskopem 

cyfrowym” WZP-76/20/04/Z 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawa 

Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)  posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

c i f RODO.  

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 
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Wzór-Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OFERTA WYKONAWCY  

 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________________* 

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

Adres: ....................................................................................................................................* 

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

nr telefonu: ............................................................................................................................* 

adres e-mail (w przypadku awarii Platformy): .......................................................................................................* 

nr konta bankowego, na które dokonywany będzie zwrot wadium: 

..............................................................................................................................................* 

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej________________________________________* 

 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę 

zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym” WZP-76/20/04/Z: 

 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego dostawy zestawu opisanego w SIWZ: 

za: 

 - cenę netto ...........................................................................PLN**  

 - stawka podatku VAT ……%* 

 - cenę brutto …………………………………………………….PLN**  

 (słownie) ………………………………………………………………………………* 

 

Oferowany zestaw: Producent oraz dane indywidualnie identyfikujące dany zestaw (typ lub model 

zestawu)………………...........................................................................* 

 

 

Lp. Istotne elementu zestawu: 

Producent oraz dane 

indywidualnie identyfikujące dany 

asortyment (np.: nazwa, wersja, 

model, typ, nr katalogowy) 

1. Kamera ...........................* 

2. 
Jednostka sterująca 

mikroskopem 
...........................* 

3. Oprogramowanie sterujące ...........................* 
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4. 
Głowica z kamerą do 

obiektywów 
...........................* 

5. Obiektyw  - 5 sztuk 

...........................* 

...........................* 

...........................* 

...........................* 

...........................* 

 

6. Podstawa mikroskopu ...........................*  

7. Dodatkowy statyw przenośny ...........................*  

8. 
Konsola do jednostki sterującej 

mikroskopu 
...........................*  

9. Wzorzec kalibracyjny ...........................*  

10. Filtry oświetlenia ...........................*  

 
pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź 

przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. W przypadku nie wskazania przez 

Wykonawcę  producenta, nazwy, wersji, typu i modelu oferowanego asortymentu Zamawiający odrzuci 

ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy jako niezgodną z SIWZ. Wykonawca nie może dokonać zmiany 

zaoferowanego producenta, typu i modelu asortymentu po złożeniu oferty. 

 

 

II. Oświadczamy, że: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 

Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie 

realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ. 

2. Oferujemy zestaw spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 

3. Na oferowany zestaw udzielamy rękojmi na okres ............ (min. 24)* miesięcy oraz gwarancji na 

okres ………….(min. 24)* miesięcy 

 - licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

4. Zobowiązujemy się do dostarczenia zestawu w terminie ……….. (maks. 10)* dni roboczych od 

dnia podpisania umowy do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji w 

Warszawie przy ulicy Nowolipie 2.  

5. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje 

po stronie ........................................**** (Wykonawcy lub Zamawiającego). 

6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę 

powiększoną o podatek VAT.  
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7. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam 

określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

9. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z 

prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy na adres e-mail 

wskazany przez Wykonawcę w trakcie składania oferty za pośrednictwem Platformy. 

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, 

iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu 

zamieszczenia jej treści na Platformie. 

11. W sytuacji awaryjnej np. w przypadku braku działania Platformy, Zamawiający może również 

komunikować się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w 

Ofercie Wykonawcy. 

12. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy. 

13. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo 

uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana. 

14. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

 

III. Informujemy, że: 

1. Dostawę wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***** 

.......................................................................................................(nazwa firmy, siedziba), który 

wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: 

.....................................................................................................................* 

2. Składanie reklamacji dokonywane będzie przez Zamawiającego na nr fax.: 

.................................................,* adres e-mail: …...................................................* 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ………………….…..*- tel. ……….……….…….. * 

e-mail: ……………………………………..…..* 

 

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

  

 
Uwaga: 

* - należy wpisać 

** - należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

*** - niepotrzebne skreślić 

**** -  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie 

Wykonawcy 

***** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza 

powierzyć części zamówienia Podwykonawcom 

****** - w przypadku nie wypełnienia okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi 

lub gwarancji podany w nawiasie 

******* - w przypadku nie wypełnienia terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZESTAW BADAWCZY Z MIKROSKOPEM CYFROWYM 

 

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy zestaw zawierający mikroskop cyfrowy wraz  

z komputerem (jednostką sterującą)  jego pracą wraz z zainstalowanym pakietem biurowym. 

 

Parametry minimalne: 

 mikroskop zawiera 2 elementy odbioru obrazu w postaci kamer podłączonych 

jednocześnie do jednostki sterującej, 

 cały system powinien być kompatybilny z powiększeniami od min. 0,1-6000×, 

 kabel łączący kamerę nr 1 z jednostką sterującą o długości min. 2 m, 

 kamera nr 1 powinna posiada możliwość podpięcia boroskopu i endoskopu, 

 zmiana kamery powinna odbywać się przez jedno kliknięcie w oprogramowaniu; 

 

Kamera nr 1 : 

 zawierająca czujnik wizyjny CMOS min. 1/1,8-cala,  

 o liczbie wirtualnych pikseli: min. 2048 (poziom) x 1536 (pion), 

 o liczbie klatek na sekundę: min. 50 klatek/s, 

 o rozdzielczości min. 3 megapikseli, 

 kamera powinna posiadać funkcję HDR (na żywym obrazie), 

 kamera powinna posiadać możliwość zmiany swojej pozycji, 

 temperatura barwowa kamery 2700K, 3200K, 5600K, 9000K, 

 kamera powinna posiadać wbudowane światło LED w kamerze, 

 kamera powinna posiadać możliwość demontażu kamery i montażu na innych statywach  

i mocowaniach; 

 

Kamera mikroskopu nr 2 : 

 zawierająca  czujnik wizyjny CMOS min. 1/1,7cala,  

 o liczbie wirtualnych pikseli: min. 4024(poziom) x 3036 (pion), 

 o liczbie klatek na sekundę: min. 30 klatek/ s, 

 o rozdzielczości min. 12 megapikseli, 

 kamera powinna posiadać wbudowane światło LED w kamerze, 

 kamera powinna posiadać funkcję HDR (na żywym obrazie), 

 temperatura barwowa 2700K, 3200K, 5600K, 9000K; 

 

Jednostka sterująca mikroskopem 

 posiadająca kolorowy monitor LCD z matrycą IPS o przekątnej min. 27" i liczbie pikseli min. 

3840 (wys.)×2160 (szer.) - zintegrowany z jednostką sterującą. 

 posiadająca dysk twardy HDD o pojemności min. 1TB, 

 posiadająca zainstalowany system operacyjny w języku polskim, 

 posiadająca dwa dedykowane porty kamery, umożliwiające jednoczesne podłączenie 

dwóch kamer tego samego producenta 

 posiadająca wyjście LAN  typu RJ-45, 

 posiadająca  min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0, 

 posiadająca  możliwość podłączenia zewnętrznego monitora za pomocą wejścia DVI lub 

DISPLAY lub HDMI, 

 posiadająca format zapisu obrazu: JPEG (bez kompresji), TIFF (z kompresją), pliki pomiarowe 

w .CSV , 

 posiadająca maksymalny widoczny rozmiar obrazu min. 50 000 pikseli ×50 000 pikseli. 
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 posiadająca zewnętrzną konsolę umożliwiająca pauzowanie, zapisywanie i nagrywanie 

obrazu, zawierającą przyciski wyzwalające podstawowe funkcje mikroskopu, joystick 

sterujący stolikiem XY oraz śruby: makro i mikrometryczną, pozwalające na poruszanie osią Z 

(pionową), 

 posiadająca możliwość przełączenia pracującej kamery z poziomu jednostki centralnej, 

 klawiatura z blokiem numerycznym, 

 mysz optyczna bezprzewodowa; 

 

Oprogramowanie: 

- dedykowane oprogramowanie do urządzenia pozwalające na pracę ze zdjęciami na 

dowolnym komputerze, bez ograniczeń instalacji, 

- posiadające funkcję stabilizacji obrazu, 

- posiadające funkcję zwiększonego spektrum odcieni szarości (HDR, minimum 16 mln 

odcieni szarości o możliwości modyfikowania tekstury, jasności, kontrastu oraz nasycenia 

kolorów za pomocą suwaków), 

- posiadające funkcję powiększenia cyfrowego w zakresie od 1× do 10×, 

- posiadające funkcję automatycznej analizy cieniowej i jednoczesnego wskazania różnic 

wysokości od minimum 1 mikrometra przy użyciu funkcji mapy kolorów, 

- posiadające funkcję tworzenia zdjęcia w pełnej głębi ostrości za pomocą jednego 

przycisku z możliwością manualnego dostosowania minimalnego skoku osi Z, 

- posiadające funkcję usuwania odblasku oraz poświaty pierścieniowej z oświetlenia, 

- posiadające funkcję nawigacji widoczną na ekranie pozwalającą przemieszczać się na 

próbce przy dowolnym, zmiennym powiększeniu, oraz umożlwiającą automatyczne 

składanie zdjęć w pełnej głębi ostrości, 

- posiadające funkcję tworzenia modeli 3D (trójwymiarowych) za pomocą jednego 

przycisku, 

- posiadające funkcję porównywania modeli 3D (trójwymiarowych) na minimum 2 obrazach 

mozaikowych, 

- posiadające funkcję pomiaru profilu, wysokości oraz porównywania profili na modelu 3D 

(trójwymiarowym), 

- posiadające funkcję  pomiaru chropowatości zgodnie z normą ISO 4287 lub inne normy 

równoważne do wskazanej normy; obowiązek wykazania równoważności norm spoczywa 

na Wykonawcy: parametry min Ra, RZ oraz Sa, Sz, Sq, 

- posiadające funkcję pomiaru objętości na modelu, 

- posiadające funkcję nagrywania obrazu w ruchu w formacie .avi w rozdzielczości min. 

FullHD od długości min. 60 sekund, 

- posiadające funkcję przechwytu zdjęcia w pełnej głębi ostrości za pomocą jednego 

przycisku, 

- posiadające funkcję automatycznego dopasowania ostrości, wyzwalaną jednym 

przyciskiem na konsoli, pamięci ruchu motoru Z wraz z  przesunięciem statywu 

samodzielnego wyostrzania obrazu,  połączoną  z funkcją nawigacji makro widoczną na 

ekranie w celu sprawnego przesuwania się na próbkach, 

- posiadające funkcję do pomiarów planimetrycznych (odległość, kąt, średnica) przy użyciu 

automatycznego wykrywania krawędzi, 

- posiadające funkcję do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D 

(dwuwymiarowego) -  pole, obwód, długość szerokość- bazującą na kontraście bieli lub 

kolorze, 

- posiadające funkcję automatycznego zliczania do 29 999 cząstek, na podstawie kontrastu  

i koloru z możliwością wyświetlania statystyki, pojedynczych zdjęć cząstek oraz obliczania 

wielkości ziaren zgodnie z normą ISO 643 lub inne normy równoważne do wskazanej normy; 

obowiązek wykazania równoważności norm spoczywa na Wykonawcy, 

- posiadające funkcję do zliczania zanieczyszczeń zgodnie z normą VDA 19 oraz ISO 16232 

lub inne normy równoważne do wskazanych norm; obowiązek wykazania równoważności 

norm spoczywa na Wykonawcy, 

- posiadające funkcję do wpisywania komentarzy i znaczników jak również porównywanie 

min. 9 obrazów na raz na ekranie w tym jednego na żywo, 
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- posiadające funkcję umożlwiającą zmianę kątu doświetlenia próbki na wcześniej 

wykonanym obrazie oraz zmiany pomiędzy ciemnym i jasnym polem, 

- posiadające funkcję automatycznego łączenia obrazów w 2D (dwuwymiarowych) oraz 3D 

(trójwymiarowych) o minimalnym wymiarze 50 000×50 000 pikseli, 

- posiadające możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wykonanych wcześniej zdjęć  

w celu ponownego ich użycia (tryb oświetlenia, automatyczne dopasowanie 

powiększenia), 

- posiadające dedykowane oprogramowanie do generowania raportów korzystającą  

z edytowalnych szablonów, 

- posiadające funkcję do wykonywania pomiarów 3D (trójwymiarowych) za pomocą linii 

profilowych (w tym możliwość wykonania uśrednionego profilu próbki z min. 20 linii 

profilowych ) oraz za pomocą pomiaru między punktami, 

- posiadający automatyczne wykrywanie najwyższego oraz najniższego punktu podczas 

pomiaru na profilach 3D, 

- posiadające funkcję autofocusu poprzez jedno kliknięcie na konsoli, 

- posiadające możliwość powrotu do ekranu startowego mikroskopu za pomocą jednego 

przycisku na konsoli, 

- posiadające możliwość poruszania stolika XY w osi Z (pionowej) za pomocą myszki. 

- posiadające funkcję nauki i pomiarów automatycznych z automatycznym dopasowaniem 

odpowiedniego obiektywu w obiektywie rewolwerowym z powiększeniem min. 20-6000×, 

- posiadające funkcję automatycznej kalibracji systemu za pomocą jednego przycisku, 

- posiadające min. 10 profili użytkownika w celu zapisania wybranych ustawień, 

- posiadające funkcję  pomiaru objętości z funkcją wypełniania pola; 

 

Obiektyw 1  - parametry 

- obiektyw z powiększeniami w zakresie od min. 20-200× o skokach stałych 20, 30, 50, 100, 

150, 200× do obserwacji kontaktowej i bezkontaktowej. Odległość robocza min. 25,5 mm, 

zawierający głowicę mobilna z możliwością obserwacji poza statywem, 

- pole widzenia obiektywu przy powiększeniu 20× minimum 15,24 mm x 11,40 mm ( przy 

jednym zdjęciu ) oraz przy powiększeniu 200× - minimum 1,52 mm x 1,14mm (przy jednym 

zdjęciu), 

- zawierający dodatkowo: 

o adapter kontaktowy, 

o dyfuzor, 

o dyfuzor z wykręcaną końcówką do lepszego efektu doświetlania, 

- obiektyw powinien posiadać możliwość zamontowania adaptera do zmiany kąta 

oświetleniowego o 10 stopni, 

- obiektyw powinien posiadać możliwość zamontowania polaryzacji, 

- obiektyw powinien posiadać czujnik automatycznego wykrywania powiększenia; 

 

4 sztuki obiektywów zamontowanych w głowicy rewolwerowej: 

Obiektyw 2 

- obiektyw z powiększeniami w zakresie od min. 20-100× i odległości roboczej min. 30 mm dla 

wszystkich powiększeń, 

- obiektyw posiadający: 

o możliwość obserwacji w jasnym i w ciemnym polu, 

o oświetlenie pierścieniowe podzielone na sekcje z możliwością wyboru pojedynczej 

sekcji, 

o oświetlenie koaksjalne (jasne pole) podzielone na sekcje, z możliwością wyboru 

sekcji aktywnej (świecącej), 

o  polaryzację oraz kontrast Nomarskiego; 

 

Obiektyw 3 

- obiektyw z powiększeniami w zakresie od min. 100-500× i odległości roboczej min. 24 mm 

dla wszystkich powiększeń.  

- obiektyw posiadający: 
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o  możliwość obserwacji w jasnym i w ciemnym polu, 

o oświetlenie pierścieniowe podzielone na sekcje min. 2 z możliwością wyboru 

pojedynczej sekcji, 

o oświetlenie koaksjalne podzielone na sekcje min. 2 z możliwością wyboru 

pojedynczej sekcji, 

o polaryzację oraz kontrast Nomarskiego, 

Obiektyw 4 

- obiektyw z powiększeniami w zakresie od min. 500-2500× o odległości roboczej min. 6mm 

dla wszystkich powiększeń 

- obiektyw posiadający: 

o możliwość obserwacji w jasnym i w ciemnym polu, 

o oświetlenie pierścieniowe podzielone na sekcje min. 2 z możliwością wyboru 

pojedynczej sekcji, 

o oświetlenie koaksjalne podzielone na sekcje min. 2 z możliwością wyboru 

pojedynczej sekcji, 

o polaryzację oraz kontrast Nomarskiego; 

Obiektyw 5 

- obiektyw z powiększeniami w zakresie od min. 2500-6000× i odległości roboczej min. 1 mm 

dla wszystkich powiększeń.  

- obiektyw posiadający: 

o możliwość obserwacji w oświetleniu koaksjalnym, 

o polaryzację oraz kontrast Nomarskiego; 

 

Zmiana obiektywów powinna odbywać się automatycznie przy użyciu dedykowanego pokrętła 

na konsoli. 

Wszystkie głowice mikroskopu powinny posiadać czujnik automatycznego wykrywania powiększeń. 

Mikroskop powinien posiadać możliwość rozbudowy o inne głowice. 

 

Podstawa mikroskopu: 

- podstawa osi XY z napędem elektrycznym, 

- Zakres ruchu podstawy w osiach XY min. 40 x 40 mm, 

- wymiary podstawy XY min. 170mm x 165mm, 

- posiadająca możliwość obrotu próbki bez jej dotykania o kąt 180 stopni, 

- o ładowność do 5 kg, 

- o prędkości ruchu podstawy w osiach XY min. 10 mm/s, 

- posiadająca dodatkową kamerę zamontowana w statywie celem wizualizacji dystansu 

roboczego i odległości obiektywu od próbki, 

- posiadająca 2 fazowy silnik krokowy służący do napędu stolika w osi Z o skoku 1 μm i 

prędkości min. 10mm/s, 

- podstawa osi Z z napędem elektrycznym z 5 –fazowym krokiem skokowym o rozdzielczości  

0.1 µm w celu dokładnych pomiarów 3D i prędkość podstawy w osi Z min. 17 mm/s, 

- posiadająca możliwość ustawienia eucentrycznego, aby zachować próbki w polu 

widzenia nawet przy pochylaniu podstawy do kąta 90°, 

- posiadająca funkcję zapamiętywania pozycji na próbkach oraz szybkiego poruszania się 

między punktami przy użyciu konsoli sterującej, 

- posiadająca funkcję ochrony przed kolizją obiektywu widoczną na ekranie w widoku na 

żywo z wbudowanej kamery oraz możliwość regulacji ochrony na wybranej wysokości, 

- posiadająca funkcję wyświetlanie kąta nachylenia na ekranie z dokładnością min. 1°, 

- posiadająca wbudowane w statywie światło przechodzące z dyfuzorem oraz z możliwością 

zamontowania światła spolaryzowanego, 

- posiadająca funkcję automatycznego doboru kroków motoru do powiększeń jak również 

możliwość wprowadzenia skoku podstawy osi Z przez operatora w oprogramowaniu, 

- posiadająca zakres ruchu motoru osi Z min. 49mm, 

 

Dodatkowy statyw przenośny: 

- posiadający manualny przesuw w osi Z,  
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- pochylany pod kątem min. 45°, 

- posiadający mocowanie na kamerę i obiektyw o powiększeniu min. 20-200×, 

- statyw powinien posiadać opcję demontażu płytki XY w celu uzyskania prześwitu do 

obserwacji pod statywem; 

 

Konsola do jednostki sterującej mikroskopu: 

 podsiadająca podwójne pokrętło do sterowania osią Z (pionową) (ruch szybszy i wolniejszy) 

oraz joystick do sterowania ruchami osi XY, 

 posiadająca klawisze skrótów do głównych funkcji mikroskopu, 

 posiadająca dodatkowe pokrętło do automatycznej zmiany obiektywu rewolwerowego  

i powiększenia bez konieczności dotykania obiektywu lub kamery; 

 

Dodatkowe wymagania: 

- dedykowany do urządzenia płytka kalibracyjna montowana w statyw posiadająca 3 skale 

0-100x 1mm pomiędzy liniami, 100-500x pomiędzy liniami 100um, 500x-6000x pomiędzy 

liniami 10um, 

- automatyczna kalibracja systemu za pomocą dedykowanej płytki kalibracyjnej  

z automatycznych rozpoznawaniem odpowiedniej skali i przesuwaniem motoru XY we 

właściwe miejsce na płytce kalibracyjnej, 

- możliwość zamontowania do systemu obiektywów 20-200× oraz 100-1000×, 

- możliwość rozbudowy o obiektywy 250-2500×, 500-5000×, 20-2000×, 50-500×, 0,1-50×, 

- wszystkie główne składowe mikroskopu cyfrowego muszą pochodzić od jednego 

producenta (z wyłącznością klawiatury i myszki), 

- możliwość podpięcia dedykowanego kontrolera do mikroskopu do monitora zewnętrznego 

przez złącze HDMI lub DVI lub DISPLAY do rzutnika, 

- możliwość zmiany oprogramowania z języka angielskiego na język polski przy zakupie lub 

przy odbiorze sprzętu; 

 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

- mikroskop powinien posiadać deklarację zgodności CE świadczący o zgodności 

urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, 

- mikroskop musi być zainstalowany przez autoryzowany serwis, 

- dożywotnie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem, 

- możliwość rozbudowy o kolejne moduły wyposażenia mikroskopu; 

 

Gwarancja: 

 gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postepowania 

minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego; 

Serwis: 

- serwis gwarancyjny musi być świadczony przez autoryzowany serwis producenta, 

- darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim na terenie kraju, 

- dostarczenie darmowego zestawu zastępczego na czas serwisowania zestawu  

w konfiguracji zamawianego zestawu, adekwatnej lub wyższej w przypadku awarii, także 

po gwarancji, 

- czas przybycia serwisu na miejsce instalacji zestawu po zgłoszeniu awarii maksymalnie 48 

godzin w dni robocze, 

- dedykowany konsultant/serwisant na terenie woj. mazowieckiego, 

- darmowa kalibracja sprzętu min. jeden raz w roku; 

 

Dostawa i włączenie do eksploatacji: 

- instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji, 

- termin dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy; 
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Szkolenie: 

- przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie zamawiającego w wymiarze 1 dnia 

roboczego dla co najmniej 5 osób wskazanych przez użytkownika - potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem z zakończonego szkolenia; 

 

Wymagania: 

1. oferowany produkt jest sprawny, fabrycznie nowy i nieużywany oraz został wyprodukowany 

nie później niż do sześciu miesięcy od daty dostawy, 

2. oferowane urządzenie i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale 

dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący 

użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. oferowany produkt nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub 

sprzedaży, 

4. usługi gwarancyjne dotyczące urządzenia i oprogramowania będą świadczone przez serwis 

producenta/serwis autoryzowany przez producenta, 

5. wsparcie techniczne urządzenia i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub 

podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego, 

6. dostarczone oprogramowanie musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze 

dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność 

gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie 

funkcjonalnym, 

7. dostarczone zainstalowane oprogramowanie do mikroskopu w języku polskim, 

8. instrukcja obsługi mikroskopu w języku polskim – w wersji papierowej i elektronicznej, 

9. producent/serwis autoryzowany przez producenta zapewni dostarczenie do Zamawiającego 

urządzeń zastępczych (równoważnych) jeżeli okres naprawy wyniesie powyżej 14 dni. 

10. w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej 

Policji w Warszawie). 

 

Oprogramowanie biurowe 

Niewyłączne, nieograniczone czasowo 1 licencję pakietu oprogramowania biurowego, 

zintegrowanego, zawierającego następujące składniki:  

 edytor tekstu,  

 arkusz kalkulacyjny,  

 program do tworzenia prezentacji. 

Pakiet komercyjny, przeznaczony dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych  

i biznesowych: Microsoft Office Standard 2019 lub równoważny.  

Wymagania pakietu: 

 zgodność z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem, MS Office 

"2003/2007/2010/2013/2016, 

 w otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich 

treść, 

 wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak 

w przypadku programu, w którym został wytworzony bez konieczności dodatkowej edycji 

otwartego dokumentu. 

 dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za 

pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy 

pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku, 

 edytor tekstowy powinien umożliwiać zmianę wielkości kerningu, tworzenie wcięć 

lustrzanych, zastosowanie stylów mieszanych i stylów tabel oraz podział okna na kilka 

dokumentów, 

 arkusz kalkulacyjny powinien umożliwiać ustawianie obszaru wydruku; natomiast program 

do prezentacji musi zapewnić importowanie slajdów z innych prezentacji.  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Oprogramowanie równoważne 

do w/w oprogramowania, musi spełniać następujące wymagania minimalne: 
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a) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

 pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

 możliwość, aby użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 

roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 

rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się, 

b) możliwość instalacji oprogramowania na dowolnych komputerach (licencje niepowiązane 

z konkretnymi komputerami), 

c) nieograniczona możliwość przenoszenia oprogramowania pomiędzy komputerami 

d) możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), 

e) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie, 

f) wsparcie dla formatu XML, 

g) możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą 

aplikacji wchodzących w skład pakietów, 

h) automatyczne wypisywanie hiperłącz, 

i) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach 

kalkulacyjnych, 

j) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, 

pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego 

źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,  

k) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w 

wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu, 

l) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, 

.DOCX, XLS, ,XLSX, PPT, PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w 

plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i 

MS Office 2016. 

m) zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych 

pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)  

n) umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: 

 tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 

 tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów,, katalogów, 

 edycję poszczególnych stron materiałów. 

 podział treści na kolumny, 

 umieszczanie elementów graficznych, 

 wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 

 płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 

 eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 

 wydruk publikacji, 

o) edytor tekstów musi umożliwiać: 

 edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 

zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

 wstawianie oraz formatowanie tabel; 

 wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

 wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

 automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; 

 automatyczne tworzenie spisów treści; 

 - formatowanie nagłówków i stopek stron; 

 śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

 określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

 wydruk dokumentów; 

 wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 
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 pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 

2007, MS Word 2010, MS Word 2013 lub ME Word 2016 z zapewnieniem bezproblemowej 

konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; 

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji; 

p) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

 tworzenie raportów tabelarycznych; 

 tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; 

 tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

 tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); 

 obsługę kostek OLAP oraz 'tworzenie i edycję kwerend bazodanowych  

i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 

wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

 tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; 

 wyszukiwanie i zamianę danych.; 

 wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

 nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; 

 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

 formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

 zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

 zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010, 

Microsoft Excel 2013 i Microsoft Excel 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji 

użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. ) 

q) program do tworzenia prezentacji musi umożliwiać: 

 drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

 zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; 

 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

 opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

 umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo; 

 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

 odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 

 w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

 możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

 prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; 

 zapewniać zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2003, MS PowerPoint .2007, MS PowerPoint 201.0, MS PowerPoint 2013 i MS 

PowerPoint 2016. 

W przypadku, gdy oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze 

sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, Wykonawca pokryje 

wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-

programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji 

przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego 

również po odinstalowaniu oprogramowania. 

Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi potwierdzić spełnienie wszystkich, 

warunków określonych w punkcie. W tym celu Wykonawca złoży wraz z ofertą: 
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 dokumentację oprogramowania, potwierdzająca spełnianie przez zaoferowane 

oprogramowanie równoważne wymagań opisanych powyżej 

 zestawienie wymagań ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania 

 (numery stron), w których znajduje się potwierdzenie spełnienia wymagania, 

 pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, 

 wykaz, pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego. 
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Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Wykonawca: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą” 

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym, WZP-76/20/04/Z 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 

Ustawy oświadczam, że: 

1. wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, 

albo 

2. w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – załączam następujące dokumenty 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności: 

a) …………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………….………………… 

 

 

 

 

..................................................dnia .............................r.  

 (miejscowość)                                                      
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Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Wykonawca: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  

w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą” 

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym, WZP-76/20/04/Z 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 

Ustawy oświadczam o: 

1. niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716), 

albo 

2. w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych– załączam 

następujące dokumenty potwierdzających zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłaty tych należności: 

a) …………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………….………………… 

 

 

 

 

..................................................dnia .............................r.  

 (miejscowość)                                                               
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Wzór –Załącznik  nr 5 do SIWZ 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą” 

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawa zestawu badawczego z mikroskopem cyfrowym, WZP-76/20/04/Z 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 

Ustawy oświadczam, że wobec Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakaz ubiegania się o zamówienie. 

 

 

 

 

 

..................................................dnia .............................r.  

 (miejscowość)                                                            

 

 

 

 


